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м. Вінниця
Записала Ю. Грилюк 28 жовтня 2011 р.  

у м. Вінниці  
від Голубенко Тетяни Василівни,  

родом із с. П’ятківка Бершадського р-ну  
Вінницької обл.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПОЛОГИ Якщо відмовити вагітній 
жінці в тому, що вона просить, то в хаті появляться 
миші. Жінка, яка помагала при пологах, називалася 
«повитуха». До сьогоднішнього дня відомі такі засоби 
[для полегшення пологів], як розв’язування усіх вуз-
лів; вдома треба відкрити вікна, двері; розв’язування 
поясів; розплести косу, якщо вона заплетена у поро-
діллі, щоб пологи були легшими.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Дитині у купіль обов’яз-
ково клали трави, цілющі трави. Їх святили на Мако-
вія, вони береглися у кожній сім’ї. І  коли начинали 
дитинку купати, обов’язково у купіль клали трави. 
А  воду після купання, так звану купіль, виливали 
обов’язково під дерево, тобто в таке місце, куди б не 
ступала людська нога. В  купіль вступати не можна 
було, виливали тільки під дерево. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», УВОДИНИ 
ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Запрошували у куми як своїх 
родичів, так і чужих  – добрих знайомих, порядних. 
Вибирали кумів, аби з ними родичатися увесь вік, 
аби любили цю дитину, аби у церкві молилися за цю 
дитину, тому що ця дитина їм як рідня. Брали кумів 
пару у нашій місцевості.  [...} Дитину беруть на руки, 
коли відправляють до церкви хрестити. На руки бере 
бабка і віддає кумові. І той кум, якому вона переда-
ла, він повинен до церкви нести сам і дитину не пе-
редавати уже кумі до тих пір, поки батюшка сам не 
передасть кумі дитину. З  церкви також обов’язково 
хтось один має нести додому дитину і не передавати. 
Коли дитину принесли додому, то кум повинен гово-
рити: «Забрав нехрещеного, віддаю вам хрещеного». 
І бабка, яка забирає дитину на руки, ложить дитину 
на кожух, щоб дитина була багатою. До церкви хрес-
тити дитину обов’язково мали йти кум і кума, і мама. 
Але мама за таким обичаєм в церкву не повинна за-
ходити. «Крижмо» в народі говорять, це той рушник 
або та простинка, яку приносить кума на хрестини в 
подарок дитині, і на яке дитину кладуть, коли несуть 
до хреста. [...] Звичайно, на хрестини виготовляють 
квітки. Навіть у таку пору року, якщо вже квітки не 
цвітуть, зимою, наприклад, такі квітки виготовляють 

з калини. Їх, коли закінчуються хрестини, разом з ка-
лачами роздають кумам. На калач кладуть квіточку 
і дають кумам. Куми на цю тарілочку, де забрали ка-
лач, кладуть гроші і кажуть: «За квіточку бабці на та-
рілочку».[...]  Мама стоїть у порозі [церкви]. І тільки 
після того, як похрестять дитину, батюшка бере маму 
до виводу, тобто читає молитву, після якої мама уже 
буде мати можливість ходити в церкву сама.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Колискова пісня – це пісня ма-
теринської душі, незглибимої любові, ласки і непо-
вторної ніжності. Колись в народі була така пісня, як:

Ой люлі-люлі, прилетіли з поля гулі,
Посідали та й на люлі.
Стали думать ще й гадати,
Чим Сашуню годувати.
Чи булкою, чи медком,
Чи кашкою з молочком,
Чи солодким яблучком.
Ой люлі-люлі.

У  колишні часи народні ігри були дуже популярні. 
Деякі з них, наприклад «Піжмурки», відомі ще з дав-
ніх часів. Ще популярні такі ігри, як «Гуси-лебеді», 
«Гилка». Народні ігри дуже цікаві, захоплюючі, му-
зичні і веселі. Наприклад, гра «Подоляночка»  – це 
гра-хоровод. Діти стають у коло, починають водити 
хоровод, в центрі стоїть дівчинка, яку називали «по-
доляночка», і всі співають. [Співає.]

Десь тут була подоляночка,
Десь тут була молодесенька.
Тут вона впала, до землі припала,
Сім днів не вставала, бо води не мала.
– Устань, устань, подоляночко,
Умий личко, наче скляночку,
Та  візьмися в боки, скачи свої скоки,
Біжи до Дунаю, бери ту, що скраю.

Друга гра  – «Піжмурки». Насамперед визначають, 
кому жмуритись, а кому ховатися. Сідає один із грав-
ців на землю і виставляє коліно, на яке всі гравці кла-
дуть по одному пальцю. Той, що сів, кладе свій палець 
і говорить [проспівує]: «Котилася торба з великого 
горба, а  в тій торбі хліб-паляниця, тому доведеться, 
тому і жмуриться». На чий палець упаде останнє сло-
во, той і повинен ховатись. Так проказують ці слова, 
поки не залишиться один гравець, який і має жмури-
тися. Він закриває обличчя і очі руками, і всі ховають-
ся. Той, хто жмуриться, запитує: «Чи вже?» Коли від-
повіді немає, починає шукати. Кого першого знайде, 
той і жмуриться.

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ
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6 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

БАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Чемериське
Записала Л. Артюх 24 червня 1981 р.  

у с. Чемериське Барського р-ну Вінницької обл.  
від Бородій Донки Іванівни, 1912 р. н.

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Породіл-
ля тиждень лежала після родів. Здоров’я провіряла 
до трьох  – чотирьох разів. Приходили одвідувати  – 
навідувати жінки. Й  тепер ходять. Несли паляницю 
мащену або пиріжки. Несли живу курку, яйця, мас-
ло, сметану. Тепер родини справляють, тоді не було. 
Приходили навідувати тільки родичі й сусідки. Мама 
помагала по господарству, кум і кума... Називається 
«провідували», або «родини» – лише жінки (тепер та-
кож без чоловіків). Чоловік справляв родини, на які 
йшли тільки жінки. Готував пишки, капусту, огірки. 
Сливок, макарана не було. Тепер несуть пелюшки, 
а  колись на родини не несли. Тепер на родини йде 
вся сім’я: і жінки, і чоловіки, й діти. Несуть подарки 
і конфети, печення. [...] Руки з бабою не зливали. [...] 
У першу купіль сипали цукор або мед, шоб хлопці ли-
пли, коли виросте. [...] Як діти вмирають, то чергову 
дитину мама продає чужій людині, а  згодом та від-
продовує дитину назад. Від кошулі мастили маззю з 
вареної квасолі й свіжої сметани.[...] Шість неділь по-
роділля не ходила з хати, але по воду дозволялося (хоч 
і не було бажано) до виводу. Виводилася, тоді можна 
йти куди хочеш. Вивід у шість неділь. Мама з дитиною 
ішла до церкви. Після цього жінка вважалася чистою.

КУМИ  Брали в куми по дві пари, а багаті по п’ять пар. 
Куми – не рідні, з різних хат. Щоб кум і кума – чоловік 
і жінка – не було. Є пара старших кумів, а решта про-
сто куми. Як жінка кума, то чоловік прикум, як чоло-
вік кум, то жінка прикума. Кумів брали більше роди-
чів, але з чужих теж брали й беруть тепер ще більше. 
Чоловік з хлібом або калачами кличе кумів. Тепер за 
крижмо беруть одіяло, а  колись для дівчини  – хуст-
ку або полотно, а для хлопця – рушник або полотно. 
Куми несуть крижма і хліб. Всі куми ходили хрестити. 
Кумів брали дві – три пари, але є старші куми. Багатші 
брали більше кумів – п’ять пар. Тепер багато кумів бе-
руть. До молитви йшов чоловік – батько дитини.

ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», ПОХРЕСТИНИ 
Хрестили, коли злагодяться, але старалися хутчій (че-
рез один  – два тижні). [...] Клали дитину на подуш-
ку, куми кидали гроші. Кумі дається цілушка з сіллю, 
вона несе її в церкву, вертаючись ділить цілушку, ко-
тру з’їдали породілля з кумою. Обідають. Кум з кумою 
танцювали. [...] Стіл на хрестини. Ставили: капусту, 
холодне, кашу (голубці тільки багатші) печеню (піз-
ніше з’явились котлети), макаран, пиріжки, узвару не 
пили, робили квас з кислиці, смородини, квас із фрук-
тів. Квас тепер не роблять. Горілку ставили. [...] Калачі 
з квіточками баба роздавала, а  їй гроші давали. Ки-
дали за пазуху дрібні, а паперові гроші клали дитині 
(щоб цвіла як калина). Баба квітки робить, пече кала-
чі. Квітки – кропива, чорнобривці, купчаки, георгін, 
барвінок. Баба перепиває, як все кінчиться. Наливає 
вишняку й дає квітку й калач, а їй за це дають «на кап-
ці». Гроші давали й на дитину. Калачі – булочка зверху 
з маком. Квітки робили ще у 1950-х роках. Хліб (бул-

ки) не роздавали, тільки на похоронах. [...] На похрес-
тини куми роблять квітку велику з колоссям, ламають 
яблуню солодку, черешню, горіх, колоски, а тепер не 
роблять. Купали у цій квітці дитину. На похристини 
куми й прикуми приходять, а баба ні. Тепер так само 
роблять. На третій день (третини) треба йти обідати, 
щоб дитину не били на вулиці. 

с. Шпирки
Записала М. Степанкевич 2009 р.  

у с. Шпирки Барського р-ну Вінницької обл.  
від Козак Тамари Леонідівни, 1964 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітна жінка повинна була ходити у 
фартусі, щоб дитина, яка народиться, не була встидли-
вою. Не дивитися на пожежу, шоб не було в дитини ро-
димих червоних плям. Не дивитися на мерця і не йти 
на похорон, бо дитина буде жовта, тобто шкіра буде, як 
у мерця. Вагітна жінка не повинна іти щось позичати, 
а також... і не можна відмовляти вагітній у проханні, 
тому що заведуться миші в хаті і будуть їсти одежу. 

БАБА-ПОВИТУХА  В давні часи, так як не було лікарів, 
а лікарня була розташована далеко від села, то на до-
помогу жінкам, які мали народити дитину, кликали 
бабку-повитуху. За часів наших прабабусь, можливо, 
і були якісь народні засоби для полегшення родів, а в 
даний час застосовуються сучасні медичні засоби. 
Проте вагітна жінка перед родами обов’язково пови-
нна піти в церкву до сповіді і до причасті і попросити 
батюшку, щоб поблагословив її на легкі роди. 

РОДИНИ  До породілі приходили її батьки, це, якщо 
вона жила у свекрухи, приходили також брати, сестри. 
Приносили хліб, сіль і клали біля дитини, ще прино-
сили полотно на пелюшки. На родини запрошували 
родичів і близьких, сусідів. Гості приносили для ди-
тини подарунки. Хазії накривали на стіл і святкували 
родини. Так само родини святкують і в наш час. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Коли новона-
роджену дитину купали, в купіль клали першу квітку, 
яка зацвіла, любисток, сипали цукор, лили свячену 
воду. Якщо дитина народилася взимку, то в купіль 
клали сушані різні духмяні трави. Воду після купання 
виливали під солодку яблуню, щоб в житті було все 
солодко. [...] Колиску для новонародженого виготов-
ляли з лози, на довгі мотузки закріпляли до стелі, щоб 
можна було дитину гойдати. В колиску ставили під го-
лівку дитині свячене зілля і від свиней трішки солом-
ки [барліг брали], щоб крепко спала, як поросятко. 

ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  В куми старалися 
брати заможніх людей. Якщо сім’я була бідна, брали 
одну пару кумів, а  якщо сім’я заможна, брали кумів 
кілька пар. [...] Перед тим як нести дитину хрестити в 
церкву, дитину ложили на кожух, який розтеляли на 
подушку мати з батьком. Вони, взявши буханину хлі-
ба, по черзі перехрестили дитину, і кум брав дитину 
на руки, тільки без кожуха, і ніс з кумою до церкви. 
Дитину охрещували через шість тижнів після родів. 
В церкву ішла мати дитини, тому що батюшка давав їй 
вивід, батько, куми та найблища родина. В церкві куми 
ложили дитину на крижму. Крижма – це біла тканина, 
яку приносили куми. Батюшка охрещував дитину: 
якщо це хлопчик, то заносив його у вівтар, а якщо ді-
вчинка, то тільки до вівтара. Куми в церкві повинні 
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7
вести себе пристойно, кума має бути в хустинці, а кум 
без головного убору, і повторювати все, що їм скаже 
батюшка. За всю процедуру в церкві повинен плати-
ти кум. З  церкви від хреста дитину має нести кума. 
Зайшовши в хату, куми мають сказати: «Взяли дити-
ну нехрещену, а  принесли хрещену». Куми мають з 
дитиною посміятися, пострибати, потанцювати, щоб 
дитина була весела. Як і колись, так і тепер, на хрес-
тини дарують все для дитини. [...] На хрестини готу-
ють дуже багато страв, майже як на весілля. [...] На 
хрестини виготовляють маленькі букетики з зеленого 
барвінку, квіточки з кольорового паперу і маленькі 
калачики. Їх дарують гостям, а в замін гості дають по-
трохи грошей – «бабці на капці». Після застілля бабу і 
діда новонародженої дитини возять на драбині. 

  
Записала М. Степанкевич 2009 р.  

у с. Шпирки Барського р-ну Вінницької обл.  
від Степанкевич Ольги Миколаївни, 1971 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітній жінці не дозволялося диви-
тися на пожежу, мерця, так як це могло негативно по-
значитися на здоров’ї ще ненародженої дитини. Також 
вагітній заборонялося подавати воду іншим, щоб з 
дитиною було все добре. У нас дотримуються такого 
звичаю. Вважають, що якщо відмовити вагітній, то у 
оселі заведуться миші. Також у нас існує повір’я, що 
вагітна жінка може сказати учню номер білету, який 
попадеться йому на екзамені. Для полегшення родо-
вих страждань вагітна мала правильно харчуватися, 
сходити в церкву до сповіді і попросити легких родів.

БАБА-ПОВИТУХА  При пологах вагітній допомагала 
баба-повитуха. Їхні знання передавалися по мате-
ринській лінії і вдосконалювалися протягом життя. 
Проте з розвитком медицини потреба в даних людях 
відпала. На даний момент в нашому селі уже немає 
людей, які б пам’ятали секрети прийому родів баба-
ми-повитухами. 

РОДИНИ, ПОЛОГИ  До породіллі мали приходити її бать-
ки та чоловік. Вони мали принести з собою буханку хлі-
ба з сіллю. [...] Колись роди приймала баба-повитуха, їй 
могла допомагати мати вагітної та сестра. Головним у 
даній процедурі була відсутність у кімнаті, де проходи-
ли роди, чоловіків: батька, брата, чоловіка, сторонньої 
особи. На теперішній час родини відбуваються в лікар-
ні. [...] Після родів матері, яка кормила дитину, заборо-
няється їсти гірке, солоне, страви з часником, так як на 
тілі дитини можуть появитися висипи. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Дитині в ку-
піль клали св’ящену воду, щоб відганяти злих духів, 
пелюстки квітів, сушені освячені квіти, «дідові воші» 
[череду] і ще сипали сахар. Зверху на воду ложили пе-
льонку і уже на ній купали дитину. Температуру води 
провіряла мама ліктьом. [...] Колиску виготовляли 
з лози. Вважалося добрим знаком, якщо лозу брали 
біля кирниці, де проживала вагітна. У колиску клали 
різні обереги, що захищали дитину. Немовля замоту-
вали в дві пельонки: просту і теплу. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  В куми за-
прошували, в більшості випадків, одружених людей. 
На хрестини хлопчика не можна брати неодруженого 
парубка, а на хрестини дівчинки – неодружену дівчи-
ну. Це пов’язано з тим, що хтось з них може забрати в 

іншого долю. Переважно брали дві пари кумів, рідше – 
більше або одну.  [...]  Перед хрестинами дитину ста-
вили на натуральний кожух, щоб вона була багатою. 
Далі її брав кум першої пари і ніс до церкви. В церкву 
йдуть батьки дитини, бабусі, куми та найближчі роди-
чі. Перед христинами мама не повинна нікуди виходи-
ти, вона має сидіти вдома з дитиною. Мама в церкві до 
дитини підходити не може. Вона стоїть [із]заді всіх і 
чекає поки її висповідає батюшка. Крижмо – це ткани-
на білого кольору, яку приносят куми. На ній в церкві 
вони тримають дитину. Куми в церкві мають покру-
титися на місці і плюнути через ліве пличе, далі вони 
по черзі тримають дитину і свічки. Кума має бути в 
хусткі, а кум без головного убору. Після повернення 
з церкви куми промовляють: «Взяли дитину нехре-
щену, а принесли хрещену». Далі дитину знов ложат 
на кожух, їй дарують подарунки і вкладають спати. 
На хрестинах дарують речі для дитини. Це – цепочки, 
хрестики, повзунки, колготки, розпашонки, іграшки 
та багато чого іншого. [...] Господарі будинку [на хрес-
тини] виготовляли паперові квіти і пекли маленькі 
булочки. Коли гості уже мали йти додому, їм давали 
ці квіти і булочки, а вони в свою чергу давали дитині 
гроші. [...] На хрестини подають різноманітні страви, 
серед них: холодне, оселедці, ковбаса, сирок, м’ясо, 
риба, «Бєлочка» [салат], отбивні, печінка, помідори, 
огірки, різні салати, чебуреки, налісніки, котлети, го-
лубці, макарон, різні види солодкого.

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Вінницькі Хутори
Записала Т. Кривоконь 2013 р.  

у с. Вінницькі Хутори Вінницького р-ну Вінницької обл.  
від Маренюк Оксани Василівни, 1969 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітну насамперед оберігали від усі-
ляких несподіванок та неприємностей. Їй не можна 
дивитись на пожежу, бо якщо злякається і візьметься 
чи за лице, чи за іншу частину тіла, то на цьому міс-
ці в дитинки може бути червона пляма. Кажуть, шо 
на мерця не можна дивитись, шоб не вселився дух 
померлого. Ше вагітній жінці шили червоний пояс, 
який був освячений, і вона його мала носити всю ва-
гітність, він служив їй як оберіг. Його перед пологами 
треба було розв’язати. Вагітній жінці, Боже борони, 
було відмовити, що й тоді, що й зараз, бо всі бояться 
забобонів: той, хто відмове, в того заведуться миші і 
поїдять все на світі.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ 
(«МИТИ РУКИ»)  Її називали «бабка-повитуха», вона 
приймала пологи у жінок. Її запрошували з хлібом 
і з хустиною до хати породіллі. Після пологів її від-
дячували і давали гроші та всілякі дари. Казали, шо 
треба все знімати з себе: кольца, кульчики, розплести 
косу, – шоб нічо не мішало родити. [...] Знаю, шо пупа 
перев’язували прядивом жіночого роду, шоб було 
продовження роду. При цьому баба-повитуха бажала 
здоров’ячка та щастя дитини, довгих років життя. [...]  
Був такий звичай: баба-повитуха після родів обмива-
ла собі руки і руки породіллі. Без цього дійства їй не 
можна було приймати роди в інших жінок. Цей зви-
чай в нас звався «рукомоїни».

ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН
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8 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

РОДИНИ  Приходили до породіллі, як правило, одні жін-
ки. Приносили з собою сахар, мед, пряніки, цукерки, 
шоб життя дитини було солодке. Ше несли ткань, шоб 
мама шила одежу для дитини, бо ж раньше не було 
де купити, все шили самі. Зараз вже пішла в магазин 
і купила все шо треба. Не треба тих пелюшок багато, 
зараз одні памперси. Раньше на родини не запрошу-
вали, люди самі приходили на другий день після родів. 
А зараз без запрошення ніхто нікуди не йде. А шо до 
звичая вигонити чоловіка, то про таке не чула. Їх і не 
треба вигонити. Вони й так хати не тримаються. А це 
ше й як дитина родиться, то треба могорич виставля-
ти, бо без цього ніяк. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА Вода символі-
зує силу і чистоту. Шоб дитина росла здоровою, вико-
ристовували освячені трави та квіти – свячене зілля. 
У  купіль дівчинки додавали меду, іноді молока, щоб 
гарною була. Хлопчикам клали коріння дев’ясила, 
щоб сильними були... Ше в купіль клали любисток, 
ромашку, чебрець. А воду з купелю виливали під пло-
дове дерево. [...] В  колиску клали сухі пахучі свяче-
ні трави, які мали заспокійливу дію, дитя тоді гарно 
спало. Ше клали іконку з зображенням Божої Матері, 
шоб та оберігала його. Клали ше той пояс-оберіг, шо 
мати носила усю вагітність. А саму колиску – то роби-
ли з лози або з крепкого дерева. Робили такі люльки, 
в яких ножки гойдалися. Або такі, шо можна було під-
вішати до стелі на мотузці і гойдати.

КУМИ, ХРЕСТИНИ Запрошували в куми стрічених лю-
дей. Знаю такий випадок, який був в селі. В сім’ї поми-
рали діти, тоді їм порадили: як тільки народиться дитя, 
то зразу його охрестити. За кумів порадили брати стрі-
чених людей. Чоловік мав вранці йти на схід сонця, 
і якого чоловіка він першого зустріне, той і мав бути 
за кума, а жінка, яка перша зустрінеться, мала бути за 
куму. Так сім’я зробила, і вже після того діти ще наро-
джувались, але вже не помирали. [...] Дитину сповива-
ли, клали на кожух. Потім кум приходив до хати з хлі-
бом і брав в батька дитину на руки, і з кумою йшов до 
церкви. Кума мала брати крижмо. Також з ними йшли 
батьки, близькі родичі, але в момент хрещення мати 
не повинна бути в церкві. Крижмо, ну, – це тканина, 
що має принести кума до хрещеного. Саме краще тре-
ба було брати чисте біле полотно, в яке батюшка після 
купелю загортав дитя. Це крижмо повинне було вико-
ристане тільки цією дитиною. Воно служило оберегом 
для неї. Куми ведуть себе чемно і проказують молитву 
за батюшкою. [Після повернення з церкви] йдуть пити 
горілку за здоров’я дитини... Батьки накривають смач-
ний стіл, пригощають гостей обідом і роздають калачі 
з квіткою. Вона [баба-повитуха] була почесним гостем 
на хрестинах. Ше вона обдаровувала гостей квіткою з 
калачем, мала бути присутньою при варінні пшенич-
ної каші та випіканні калачів. В кінці батьки її віддя-
чували грошима та хлібом. Як завжди, ніхто з пустими 
руками не йшов до порділлі. Йшли завжди з хлібом, 
обов’язково з солодощами... Зараз дарять гроші, уже 
готову одежу, раньше ж дарили шматок полотна тка-
нини. [Бабі-повитусі давали] буханець хліба з хуст-
кою. Якшо мали гроші, то давали ще й гроші.

«БАБИНА КАША», ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», ХРЕСТИНИ 
(ОБІД)  В  нас варять густу пшеничну кашу. Це така 
традиційна страва на хрестини. Її прикрашали квіта-

ми і солодким... Як зветься?.. Та просто каша. Першою 
її мала покуштувати породілля, а потім решта гостей. 
[...] Роблять квітки, їх роздають гостям разом з кала-
чами. Квіти роблять з колосків жита і пшениці, ше 
додають цілющі трави. За цю квітку треба було по-
дякувати і дати гроші. [На хрестини] готували всілякі 
страви, обов’язково варили пшеничну кашу з солодо-
щами, также борщ, м’ясні страви, пампушки, голубці, 
вареники з сиром, холодець, капусту тушену. Ше кла-
ли мед і солодощі.

с. Станіславчик
Записала О. Фундамент 1 липня 2012 р.  

у с. Станіславчик Жмеринського р-ну Вінницької обл.  
від Войтович Ганни Арійонівни, 1928 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Жінки старалися оберігати дитину від 
злих очей. Вагітній не можна було сидіти на порозі, 
на ганку. Жінці не можна сидіти нога на ногу, бо ди-
тина може народитися з кривими ножками. Вагітній 
жінці не можна було виходити заміж в травні, в маю, 
бо дитина все життя буде маятися. Коли вагітна про-
сить щось, то відмовляти їй не можна, бо будуть тяж-
кі роди.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, РОДИНИ  В нас в селі 
жінку, яка приймала роди, називали «баба-повитуха». 
Щоб легше було роділлі, повитуха навстіж відчиняла 
вікна в хаті, відкривала замки. [...] Пуповину хлоп-
чикам перерізали на сокирі, дівчаткам – на веретені. 
Кусочок засушеної пуповини залишали як оберіг. [...]
Після 2–3 днів до породіллі приходили заміжні жінки 
з родини, сусіди, подруги. Приходили не з пустими 
руками, приносили з собою калачі,  масло, сир.

ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), 
«БАБИНА КАША»  Перед тим як іти до церкви, до 
хати дитини приходили куми. Приносили з собою 
хліб, кума приносила крижмо. Дитину клали на ко-
жух. Якщо був хлопчик, то ще на кожух стелили бать-
кові штани, дів чинка – мамину сорочку. Куми і пови-
туха піднімали три рази кожух і казали: «На многії 
літа!» До церкви дитину несла кума. Кум мав купити 
дитині хрестика. Є  прикмета: як куми будуть пово-
дити себе в церкві, таке життя буде і в хрещеника. 
Охрещену дитину несли додому швидко і тою самою 
дорогою, що і до церкви. Якщо в сім’ї була дитина і 
вона померла, то охрещену дитину подавали через ві-
кно. [...] Після хрестин бабка-повитуха проводила об-
ряд – рукомоїни. Повитуха скроплювала породіллю, 
три рази давала надпити води. А породілля зливала 
на руки повитухи і обдаровувала її хлібом, сіллю, 
хусткою. [...] На хрестини обов’язково варили кашу. 
Варила її баба-повитуха. Повитуха на хрестинах була 
головною.

Записала О. Фундамент 2 серпня 2012 р.  
у с. Станіславчик Жмеринського р-ну Вінницької обл.  

від Солоненко Ганни Василівни, 1929 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітній не можна було красти, обма-
нювати, лякатися, при ходьбі не можна нічого жувати, 
бити домашніх тварин, працювати у свята, ходити на 
похорон, не можна бути кумою, ходити по грядках з 
огірками або гарбузами – дитина може запутатись в 
пуповині.
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БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  Жінку, яка допома-

гала при пологах, називали «повитуха». Жінка мала 
бути вдовою. Повитуха також вміла ворожити, знала 
різні примовляння. [...] Щоб полегшити страждання, 
повитуха намотувала волосся рожениці на палець 
і казала, щоб в хаті порозв’язували всі вузли. Також 
повитуха йшла до церкві, просила батюшку відкрити 
Царські ворота, коли вже було зовсім тяжко родити. 
[...] Пуповина зав’язувалась конопляною ниткою або 
льяною, яка називалась «матіркою». Засохлий кусочок 
пупа клали в колиску, а коли дитина йшла до школи, 
то батьки давали їй цей шматочок розв’язати. Місце 
закопували там, де ніхто не ходе.

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ Провідувати 
породіллю приходили тільки жінки: сусідки, подру-
ги, родина. Приносили з собою їжу, подарунки, хліб і 
сіль. Існувало повір’я: cкільки жінка буде на родинах, 
стільки вона буде в раю. Гості бажали новонародже-
ному щастя, здоров’я. Чужа людина, коли заходила 
до хати, мала дивитися на стелю, щоб не зурочити. 
[...] Мати дитини не повин на заходити до церкви до 
40 днів з дня народження дитини.  [...] Воду для купе-
ля брали до сходу сонця. Клали трави, хліб, зерно, які 
освячували в церкві. Для хлопчиків в купіль клали 
любисток, чорнобривці, вітку дуба. Для дівчинки  – 
ромашку, калину, любисток.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», ОБРЯД ІЗ 
«КВІТКОЮ»  Хрещеному батьку повинно бути не мен-
ше п’ятнадцяти років, хрещеній – тринадцять. Хреще-
ні не повинні бути в шлюбі один з одним. Хрещеними 
не можут бути матушка і батюшка. Крижмо – біле по-
лотно, [в] нього замотуют при хрещенні дитини, після 
того як три рази окунут у воду. З крижма шили дитині 
сорочку. Всі витрати на себе бере хресний батько. Він 
купує дитині хрестика. Після закінчення церковної 
церемонії вся родина з хрещеними збираються за сто-
лом. Головною на хрестинах вважалася баба-повиту-
ха, вона варила кашу. На хрестини запрошують багато 
дітей. Каша є головною стравою на хрестинах. Її готу-
ють в горщику. За кашу торгуються, саме більше пови-
нен дати хресний. Потім горщик з кашею розбивають 
об край стола і кожен з гостей має взяти собі каші.  
Батьки на хрестини робили маленькі букети з кали-
ни, м’яти, барвінку. Ці букети роздають гостям. Гості 
платят мілкі гроші за них. Кажуть, якщо принести ці 
квіти додому, це принесе щастя хазяїнам та їхній сім’ї.

Записала О. Фундамент 5 серпня 2012 р.  
у с. Станіславчик Жмеринського р-ну Вінницької обл.  

від Тирук Юстини Михайлівни, 1926 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітним заборонялося в’язати, бо 
дитина може запутатись в пуповині. Поки живіт не 
видно, вагітність треба приховувати. Перед родами 
вагітній не можна стригти коси. Вагітній не можна 
дивитися на страшних людей і звірів. По п’ятницям 
не можна розчісувати коси. Не можна сваритися, кри-
чати, хвилюватися.

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Про-
відуючи породіллю, з  собою приносили хліб. Зараз 
приносять різні гостинці. Тата народженого приго-
щали пересоленою кашею з перцем. Це робили для 
того, щоб чоловік зрозумів, що жінці було тяжко ро-

дити – солоно і гірко. [...] В першу купіль дитині кла-
дут трошки меду, щоб дитина була красива, кидают 
срібну монетку, щоб дитина була багата. [...] Не треба 
нічого вішати над колискою, бо дитина не засне. Коли 
дитина спить, її оберігає янгол-охоронець, якщо щось 
повішати над колискою, то можна закрити дитину від 
нього. До хрестин ім’я дитини нікому не можна було 
казати, щоб не зурочити

ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ» 
Коли дитину сповивали, то баба-повитуха клала ці-
лушку хліба, а другу собі за пазуху кидала. Кумові по-
витуха давала вузлик. Коли кум йшов до церкви, ки-
дав цей вузлик через плече. До церкви дитину несла 
кума. В самій церкві батюшка стриг дитину. Потім кум 
брав на руки похресника і піп купав дитину  – зану-
рював у воду. [...] Така кашка називається «бабиною». 
Готує її повитуха у горщику з маслом і яйцем. Коли 
горщик розбивают, то кожен має взяти собі грудоч-
ку каші. Жінки беруть разом з черепками. [...] Якщо 
хрестини в піст, то на стіл подают смажену рибу, ки-
сіль, гриби, сир, варені грушки, хліб і пироги. [...] Баба 
повитуха вітала всіх гостей. Кожному давала квітку, 
наливала горілку. Бабі давали гарні подарунки: хуст-
ки, рушники, покривала. [...] Батьки похресника несли 
кумам пироги, а похресники кожного року несли свя-
ту вечерю – калачі – своїм хресним.

смт Стрижавка
Записала Р. Панасюк 12 листопада 2011 р.  

у смт Стрижавка Вінницького р-ну Вінницької обл.  
від Панасюк Євдокії Феодосіївни, 1942 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Якшо жінка була бєрєменна, то в ста-
ровину такі ходили заборони, обичаї, шо не мона було 
беременній жінці дивиться на мерця, коли покойник 
був. На похорони не ходити. Ше, якшо там пожежа, 
тоже не дивиться і не йти на пожежу, і не хапатися ру-
ками, там за лице, за руку, бо буде там пятно в дитини. 
Казали, як родиться дитина – буде пятно на лиці, то це 
беременна жінка не повинна іти. Ну, якшо беременна 
жінка злякалась там чи кота, чи собаку, чи шо, тоже не 
повинна була руками за шось братися на свому тілі, бо 
в дитини будуть ці пятна. Да, це тоже беременна жін-
ка в свята не повинна була шити, бо казали, шо при-
шиєш дитині рот – може дитина не говорити, в свята 
не шити, не сваритися, бо буде дитина плакати. Їсти 
багато не треба, бо дитина буде ходити там і їсти буде. 
Оце таких повинна була дотримуватися правил. Ну, 
ше беременній жінці казали, якшо зайде до хати, шось 
просе там: чи хліба, чи шо позичати, чи там шось з 
одежі, чи їсти – то їй не відказували ніколи, бо казали, 
шо це миші поїдять одежу, миші. В тебе, якшо ти їй не 
дасиш, то в тебе поїдять миші. Оце таке. То беремен-
ні, якшо вона там... там шось просе, всегда їм давали 
всьо. О, оце таке. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Колись же 
ж не було больніців. В  старовину [зверталися] до 
акушушерків. То цю жінку, така була у селі спеціаль-
но жінка, шо вона приймала, у цих... роди у людей, її 
називали бабою-повитухою. Вона не навчалася, вона 
собі від других переймала, старших за неї, вони при-
ймали. [...] Колись родили і на полі, родила на полі в 
снопах, Там жінка ця її обмиє і дитину, і  заповиє її, 
і всьо стєрільно, всьо... І помирают... І в війну рожали, 

ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН
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і на полях рожали, і вдома рожали. Ну, були случаї... 
Були, шо помирали, али де було діватися, як не було 
цих больніц. А, ну, то були такі, шо вже й родять, аж 
потом баба прийде, пупа завяже. А де?.. Хто, хто знав 
тоді?.. Це зараз вже вищитуют, УЗІ, те, се... Вже зна-
ють, коли має родити, а тоді – де застало, там родила: 
в снопах – в снопах... Ага, да, да. Ну, яке було? Казали, 
шо тре всьо робити та й будуть легкі роди. [...] Було, 
шо відкрити двері і, казали,  тумбочку там, шухляду, 
то легко буде родити, таке колись було,  о. [...] Роди-
лася дитина – зав’я зала баба пупа. А цею попувиною 
зав’язували. Ніяких [ниток]. Нє, нє, нє, пуповиною 
зав’язали і все, о. А цю пуповину відрізали і її захо-
вали. Івона тоді, коли ця дитина чекала, коли йде в 
школу, давали їй цю пуповину, шоб вона... розв’язати 
мала цей пупок, то казали, шо буде добре розв’язувати 
задачі. Да, да, ховали його, цей пупок, ховали, оце таке 
дуже було важне. 

РОДИНИ, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  До по-
роділлі тіки жінки приходили. Чоловіки – нє, колись 
так було, і ці жінки, в яких було, були на них «місяч-
ні», то вони не мали права заходити, потому шо ка-
зали, шо в дитини потому буде різні рани, вавки, то 
ця жінка не мала права заходити. А,  ну, приходили, 
приносили пелюшки, приходили, подарки приноси-
ли, породіллі хустинку якусь... Родини... Ну, родини 
як відбувались колись?.. Прийшли та й п’ють горіл-
ку! А шо ж? Справляють родини – сідають за стіл та 
й піють горілку. Приносять дитині подарки різні. [...] 
Баба, як приймала роди, мила руки. Потом мила руки, 
вже після всього, аякже. Да, да, таке вона всьо ровно 
руки мила, шоб з гразними руками не-не.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Клали [в ку-
піль] всякі трави. Любисток, череду, м’яту, всяке зі-
лля. В  зіллячках купали. Особливо в череді, шоб не 
було різних прищиків і вавків. А цю водичку вилива-
ли під дерево. І шоб не після заходу сонця, до заходу 
сонця купали дитину. Коли маленька дитина в хаті, то 
це після заходу сонця нічого не позичали людям, су-
сідам не позичали нічо. І після заходу сонця знімали 
пельонки, шоб не висіли. Всьо до заходу сонця, бо це, 
казали, шо дитина не буде спати, шоб не боліла. [...] 
Не були такі, як зара, тепер каляски. Були колиски з 
лози сплетені. І чіпляли її до сволока в хаті, на вірьов-
ках, і так гойдали дитину. А клали подушечку з сіна, 
матрасик. А туди клали хрестик цей, шо хрестили ди-
тину, чіпляли до колисочки, і ше туди хміль ложили, 
мятку, шоб дитина спала. Отака була подушечка. Пір’я 
не ложили, нє. Пір’я паре дитину, а травичка собі. Це 
зара пір’я. Колиску дід сплів був. Так всіх трьох ми ді-
тей в цій колисці вигойдали. Гойдали ногами посеред 
хати. Так було колись, а зараз вже коляска германська 
цего така – а-а. І росли луче, як зара. І боліли, а тепер 
прививки, колиски-метиски. Отаке було... І  колись 
заповивали дитину тісно в пельонку... Да, шоб воно 
лежало. А зараз вже родилося – вже йому натягнули 
повзунки. Вже в повзуни впхали і всьо. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  У куми за-
прошували. Запрошували колись три [пари]. Близь-
ких родичів – брата, сестру. О, ну, бувало ше сусід ха-
роших, товаришів хароших – такі куми... Самі почотні 
люди... Ну, перві куми – ті, шо дитину несуть хрести-
ти, самі хресні батьки, а  ті вже такі куми, вже... Ну, 

такий обичай був – три пари, а зараз вже одну, ніхто 
три не [бере]. Ну, якшо йшли до церкви, то так: якшо 
кума ше не хрестила нігде, то вона мала хрестити тіки 
дівчинку, а  хлопчика вона не мала... А  як вже хрес-
тила, то вже вона могла йти і за тим, і за тим, о. А це 
крижмо... Це приносила кума, це таке, ну, тканина 
така. Завивали, це несли в ній дитину, це кума обіза-
тельно його приносила, воно отаке полотно. Матерія. 
[...] Ну, відмовлялися [від кумівства], були такі случаї. 
Но, кажуть, шо не можна, але відмовляли. Комуністи 
не хтіли йти святити в церкву, їм не мона було йти, 
відмовлялись. [...]  Ну, якшо йшли в церкву, то брали 
дитину, ложи[ли] її на кожух, завивали в крижму, ло-
жили на кожух і кидали гроші на кожух, шоб дитина 
була багата, щаслива, багата. Вони [куми] тримали цю 
дитину [в церкві]... Шо їм священик, цей батюшка, ка-
зав, то вони робили це. Там він клав дитину в воду, 
обмивав водичкою цею свяченою його,  а кума три-
мала крижмо та й зразу завивали. Но, бачиш, ніколи 
дитина не простудилась, не було таких случаїв, шоб 
дитина простудилася в церкві, о, свята водичка і Свя-
тий Дух ісциляв ше змалку дитину. Ну, й куми мали 
розчитуватися з батюшкою, платити за хрестик... [...] 
Такі робили квітки з сосни, різні квіточки, маленькі 
такі... З паперу... Якшо літо, то з квіток робили. «Квіт-
ка» називалася це. Її зразу давали цим гостям, людям і 
платили гроші за нюю, ше казали, шо гроші породіллі. 
За ці гроші купляли породіллі хустку. Ну, це родичі 
робили, родичі... [...] Колись таких страв не було [на 
хрестинах], як зара, так шо всьо: капуста, голубці, хо-
лодець, пірожки з кашою гречаною, солодкою, зави-
ванці, завиванці до сметани чи до колотухи, рибу, хо-
лодець з риби, рибу жарену – отакі були страви. А це 
зараз – ой, олів’є-молів’є, кукурудза. Такого не було. 
Не було за шо. [...] А, повивальній бабі... То вона була 
сама главна на хрестинах. Це вона на почотному місці 
сиділа, їй гарну хустку [дарували], гроші. 

ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН
м. Іллінці

Записала Н. Олійниченко 2011 р.  
у м. Іллінцях Вінницької обл.  

від Гончарук Ніни Пилипівни, 1946 р. н.,  
родом із с. Великі Єрчики Сквирського р-ну Київської обл., 

Кравченко Марії Юхимівни, 1941 р. н.,  
та Скиданенко Надії Юхимівни, 1938 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Ну, вагітна жінка не повинна була час-
то ходити на люди. Не прийнято було ходити, напри-
клад, вона ж молода і вже була вагітна. Я  не ходила, 
був мені 19 рік, в клуб, де танцюють, веселяться дуже, 
танцюють дуже такі веселі танці. Вона не могла ходити 
на похорон, тому що вважалося, що це діє на дитинку. 
І коли помер мій хрещений батько, я то здалека навіть 
спостерігала, а моя мама мене відвела, сказала, що не 
йди. І  мене не осудили за це і знали, що я чекаю ди-
тину. Коли вогонь спалахує, жінка лякається, не можна 
хвататись за обличчя в такі моменти руками, тому ви-
падки такі є, і я в своєму житті бачила, шо залишається 
пляма або в дитини, або в матері. Ну, не можна шити, 
бо кажуть, шо зашиєш дитині розум. Не можна руба-
ти, навіть розповсюджується не тільки на матір, а й на 
батька, особливо, якщо це у свята. [Вагітній не мож-
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на відмовляти в проханні], бо миші заведуться і все 
з’їдять. От у мене дочка, як була вагітна, та й пішла до 
свекрухи своєї, і вони закололи порося. І вона прийшла 
і плаче. Я  кажу: «Чо ти, доця, плачеш?»  – «Ну, мама, 
так захотіла печінки, ну до того захотіла!» І попроси-
ла, значить, уже сестру його, щоб врізала кусочок пе-
чінки, а це були ж дуже важкі роки, дев’яносто сьомий 
рік, нічого не було, і купити за що тоже. Вона не дала, 
каже: «Я не буду портить печінки, бо я повезу її». Десь 
в Білорусію чи куди мала їхати. І що ви думаєте? Вона 
поїхала, у неї засмерділось все мясо в дорозі. Десь їх там 
затримали, і вона не потрапила на базар. То вона косо 
дивилась на мою цю бідну дитину ще дуже довго. Ми 
ж їй зла не бажали – не дала та й не дала. А грошей не 
було, чоловік отримував милом зарплату, то я шось зо 
три шматки того мила... продала і купила цеї печінки. 
Ну, вона вже сказала, що її вже не хоче, перехотіла. Бо 
вагітна жінка – ось вона захотіла, ось вона попросила. 
Але потом говорили, що ми на них наврочили.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В  ЦЕРКВУ  І  от як народить 
жінка, то теж не можна йти цілий місяць на люди, до 
церкви не можна заходити. Того й пускають кумів, бо 
дитину треба хрестити. Куми несуть, а мати не йде до 
церкви, тому що вона вважається «сирою жінкою».

БАБА-ПОВИТУХА  «Повитуха» називали, «баба-пови-
туха», або «пупорізка». Але я знаю, як мене мама ро-
дила, перший рік після війни, удень носили колоди 
якісь, крадькома, бо це поле було, бо хату будували. 
Бо нічого свого не було. Батько прийшов з фронту, 
треба якусь хатину мати. А вечором батьків брат ви-
сипав ячменю трошки десь там, носили його вночі 
клумаками, і мене на тому ячменю мати родила. І вже 
як родила мене мати, то визвали цю бабу-пупорізку, 
то вже я народилася. То була старенька баба, в неї уже 
руки не стояли зав’язати, вже й батько зав’язав пупа 
цього. Відпочинку після цього було дві години, ну, 
максимум  –три години, та й до роботи. [...] Вносили 
водичку теплу, щоб полегшити [пологи]. Брали ряден-
це і ним натискали на живіт породіллі. А так нічого 
особого не пам’ятаю.

ПУПОВИНА  А чим же його зав’язували... Так і пупови-
ною й зав’язували. Робили з пуповини так як вузлика, 
потім воно відболіє. Та треба було цього пупа забра-
ти з собою, бо кажуть люди, що тягне людину туди, де 
пуп закопаний. А треба пупа принести додому, туди, 
де родинне гніздечко. Та й десь чи під вишньою, якщо 
дівчинка, а якщо хлопець – під якимось таким деревом 
більш солідним [закопати]: виноград, горіх. Ми роби-
ли. Так треба, так наші батьки робили, діти. Там, де пуп 
закопаний, там кров всієї родини, воно до себе тягне.

РОДИНИ  Приходили з дитячими речами до породіллі 
найближчі родичі, а чужі люди не мали чого йти, бо 
ще й може бути око не туди, куди треба. То приходили 
найближчі подруги, родичі – а чужі люди, ну, чого ж 
їм іти? От я не знаю, чи вигонили чоловіка. А родини 
весело дуже проходять, веселяться люди на родинах, 
співають українських пісень. Пісня до родин була 
«У лузі та й ще при березі червона калина, породила 
молода дівчина козацького сина...» Кажуть, що Шев-
ченко дуже любив цю пісню

Ой у лузі та й ще й при березі
Червона калина,
Породила молода дівчина

Козацького, козацького сина.
Породила молода дівчина
Козацького, козацького сина.
Та й не там вона його породила
В зеленій діброві.
Тільки й дала тому козакові, що чорнії брови.
– А було б тобі, моя рідна мати,
Тих брів не давати.
Було б тобі, моя рідна мати,
Щастя-долі дати.

ВРОКИ  Кажуть, що погані очі в людини. Подивиться, 
та й не дай Бог, щоб сказали: «Ой, яке гарнюсіньке!» 
А треба казати: «Господи, яке паскудне, де ви його взя-
ли?» Та й тьху на нього три рази. Боже борони, сказа-
ти, що дитина гарна. Але, якщо вже ці родичі йдуть, 
то шпильочка повинна бути в дитини, а  під подуш-
кою ніж повинен лежати, щоб не наврочили на дити-
ну. І завжди у селі вибирали жінку, яка погана на око. 
«Та погана на перехід, а  це погана на гоко,  – казали 
так. – Ну й уже очко у неї, оце дитини не показуйте 
їй». Перехрестять дитинку, стара людина як є в хаті, – 
чи хрещена дитина, чи нехрещена, як кладуть дитину, 
то промовляють: «Во ім’я Отця і Святого Сина». І так 
три рази проказали, і  спатки дитинку поклали. Так 
робили, як виносять надвір і на сон грядущий, і рано 
дитина встала. І кудись межи люди несуть, то це при-
говорювали. Вважається, що це оберіг такий.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Звичаю такого не пам’ятаю 
[обмивання рук повитухи та породіллі], але знаю: не-
сеся купіль, мили руки. І  баба мила руки, і  дитинку 
купали, після того як народилася. І несли під родюче 
дерево, виливали туди цю воду. І дуже, кажуть, що це 
має так бути. І не тільки ту воду, якою дитину обми-
вали, як народилася, тільки як дитину купають, ніхто 
купіля ніколи не виливав на гній, ні десь там на по-
мийниці – Боже борони! Отам була і трава, бо на траві 
воно все запарювалось: і  череда, чебреці, любистки. 
Вибирали таке родюче дерево в садку. Казали, що з де-
ревом і росте дитина ця, воно живе – і дитинка жива. 
Так і доля розвивається, і все воно пов’язане.

КОЛИСКА  Колиску виготовляли з лози. Це була нашої 
свекрухи родова колиска, плетена з лози. А лоза – це 
верба, а без верби і калини нема України. З верби, вона 
така, що і не проломиться, і для дитини така дуже ко-
рисна, і дитинка не пораниться ніде, бо вона гладень-
ка така. Сінечка у матрасик настеляли та й клали в ко-
лиску. Так виколихували всіх дітей. Подушечку також 
не робили із пір’я, а з сінечка. Дуже така м’ягусінька 
травичка, спеціальна була така подушечка, щоб дити-
на гарно спала. Я ж кажу, клали ножа під подушку, ма-
ленького. А колисочка гойдалась на вервечках, а ко-
лиска до сволока прив’язана. А от мати лежить, а до 
колиски є також вервечка. От дитина тільки: «Ве-ве!», 
мати й погойдала. Народ дуже мудрий, він знав, як це 
все робить.

КУМИ  Брали геть і три пари [кумів]. А тепер беруть дві 
пари. У мене, наприклад, один хрещений батько був. 
Не завжди, це як людям подобалось. Нащо беруть дві 
пари, навіть не знаю, але, напевно, щоб піклувались 
про дитину, допомагали. Звичайно, колись, як я йшла 
заміж, то хрещений батько геть і приняв дружок, 
і бояр – скільки було на весіллі, накрили цей стіл. То 
вони казали, що це наша хрещениця, то я накрив їй та-

ІЛЛІНЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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кий стіл, от такі були добрі люди. Хоть і мав він трьох 
своїх дітей, але для мене це був такий подарунок.

ХРЕСТИНИ  Збирають до церкви, то обов’язково бе-
руть крижмо, яке вже приготували. Мати не йшла до 
церкви, а йшли кум і кума. Матері то взагалі не мож-
на було йти до церкви. Одного із своїх дітей, Віталіка, 
я помню, хрестили, коли йому було вже півтора року. 
Бо батько був у нас дуже партійний, тому не могли. 
А як свекруха взнала, що дитина була нехрещена, то 
це була ціла біда. Як його мої куми хрестили, то він 
таке кричав, а батюшка вийшов у ризах, а він кричить, 
і уже дитина усі слова казала. Та й ця матушка терпіла- 
терпіла та й тільки: «Дурак хрестить дитину в такі 
роки». Хто це ж відступає від звичаїв?! Кожна ж лю-
дина хоче і жити, і померти в Христі. Звичайно, йшли 
куми, бо їх вибирали. Матері тоді ще не можна було 
йти до церкви. [Крижмо]  – це така простинка, яка 
оздоблена обов’язково або вишивкою, або кружевом. 
Й  рушники ж на родини теж були, вишивала жінка 
сиділа. Ото рушничок був такий, як діткам прийдеть-
ся стати, то він їхнім ставав. Його зберігали, як наро-
джувались дітки. Але куми приносили крижмо. Вони 
[куми] мали бути охрещені обов’язково. Мали бути в 
Хресті, інакше вони б не мали права, щоб дитину три-
мати до Христа. Батюшка зразу спитає, чи ви самі хре-
щені. І брехати не можна, правду треба казати. Мають 
вони чинно стояти. Дитинку тримає кум, кума стоїть 
поруч. Виконувати все, що каже священик. [Після по-
вернення із церкви] накривають стіл, як я знаю. Схо-
дяться ж родичі, вже тоді не страшно щоб дитинку й 
побачили. Кожен несе для дитинки щось з хати, хліб 
святий несуть. Повзуночки, пелюшки несуть. Я знаю, 
що кумам після повернення давали спеціальні калачі. 
Породіллі щось несли: крам, фартух чи ще там щось. 
І сідали за стіл, і співали вже, що тільки бачили. Куми 
на чільному місці сиділи. Я знаю, як заплатити гроші 
за хрестини, – це кум платить. а кума вже щось таке 
несе до хати. Знаю, на родини пекли «соловейків», 
«жайворонків» і діткам роздавали. Напевно, вони 
обмінювалися спеціальними калачами, для них, на-
певно, пекли спеціально. Це щоб з дитиною все добре 
було, ну, так люди думали колись і робили, бо вірили 
у все це. [...] Про кашу я не знаю, але знаю, як на піст 
дитина народилась, готували пісну їжу. І  старі люди 
не дозволяли накривати стола багатого такого. Вари-
ли борщ, кашу, узвар. Якщо дитина народилася не в 
піст й не було заборони ніякої, то гарно готувалися. 
Бо гречану, чогось вважається, що тільки на поминки 
подавати. Думаю, пшоняну кашу.

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  [Повитуха на хрестинах] 
сиділа на чільному місці, коло кумів. Обов’язково її 
кликали і ще її тоді дарували. З  хати тоді нічого не 
можна було виносити. Чого її кликали  – бо народи-
лась дитинка, а вона тільки зав’язала пупа, Боже бо-
рони, щось виносити. Через це вона руки геть мила, 
щоб того духу не лишилось і щоб нічого не винесла 
за ворота. А потім уже на хрестини її кликали, то на 
плаття чи там на спідницю [дарували тканину], бабу 
цю дуже почитували. А  в повитухи ж брали людей, 
які розумілися на медицині народній, вони знали, як 
дитина кричить, наприклад, не спить дитина, що ро-
бити, як відмовити. І тут же ж не було заборони по-
дарувати їй спідницю чи крам, чи навіть чоботи, якщо 
це були багаті люди.

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Іванів
Записала А. Джуринська 2013 р.  

у с. Іванів Калинівського р-ну Вінницької обл.  
від Вишневської Віри Федорівни, 1952 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Розкутаною не ходити, не ходити вве-
чері, до кирниці ходити не можна розкутаною, горілки 
пити не можна. Як тобі ше сказати?.. Старатися, шоб, 
як вона йде кудись... Напрімєр, позичати не можна, 
шоб вона бірємєнна йшла гроші позичати чи шось так 
позичати. Нільзя цього їй робити. Потом бірємєнній 
жінці не можна було ходити до новонароджених, до-
відуватися, коли вона бірємєнна. Вона повинна 9 мі-
сяців тепло одіватися, щоб спина не була гола, шоб 
тут на животі було тепло, тому шо родиться дитина 
больна. Боліти дитина буде. Но закутана обізатільно 
має бути. Ну, у проханні її не можна відмовляти, по-
тому шо колись говорили люди, шо миші будуть їсти. 
Но це правда. Якшо приходе вона чи хліба просити, 
чи шо, то луче треба, шоб вона не йшла позичати, по-
тому шо вслід шось кидають її. Якшо кинуть хліба, то 
дитина буде їсти хліб, якшо кинуть грудочку землі чи 
там гудзіка взяли, дитина буде це все їсти.  

РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ, ПУПОВИНА  
Називали «повитухою». Це є в повитухи молітки такі, 
вона читає, шоб вона успокоїла породіллю, як та ро-
дить. В основному молитвами колись, потому шо уко-
ли нільзя робити. Колись старі бабки-повитухи, вони 
знали як дитина родиться, і вона зразу каже: «Буде ця 
дитина жити». Повитуха вже знала, яка дитина ро-
диться.[...] Заговори примовляли: шоб дитина була 
багата, щаслива. Зав’язували [пуповину] червоною 
такою ниткою крепкою. 

РОДИНИ  Мали право приходити [провідувати породіл-
лю]. В  перву очірідь  – батько. Це в хаті родила, бо ж 
не в больниці. Так мали право всі приходити, но жінки 
повинні бути чисті, не грязні, потому шо коли грязна 
жінка ходить до новонародженого, то дитина тоді дуже 
сильно боліє, дитину обсипає такими вавками. Ста-
ралися ще до року дитину не показувати. Приходять, 
довідуються, но дитину не показують їм. Колись так 
було. Родини відбувалися оце так: празнували родини, 
приходили, подарки дарили, довідувалися до дитини. 
Вгощають їх, вони подарки ложать, там хто шо, хто шо 
може принести. Можуть і золото принести, і  срібло, 
і рушники. Ну, короче, хто шо може принести. А гроші 
ложили під подушку дитині, шоб дитина мала все жит-
тя гроші. [...] Обмивали руки породіллі і повитухи, а цю 
воду виливали під хароше плодюче дерево. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Клали в купіль 
любисток, ромашку, но в основному любисток, шоб 
любили всі цю дитину. Воду загаварували, перехре-
щували, потом помалесенько дитину опускали, шоб 
дитина не боялася води, і  купали. Потом забирали 
цю воду, виносили рано, ввечері ніколи води не ви-
носили, і  тоже під хароше дерево виливали, шоб по 
цій воді ніхто не ходив. В одному місці виливали. [...]  
Колиски виготовляли з лози. Були такі колиски, шо 
підв’язувалися до потолка, до балки, на таких чоти-
рьох вірьовочках, і  вона така була не дуже глибока, 
і дитину колисали в цих калясках. І були такі колиски, 
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шо на землі потом вже начали плести, тоже зплетені з 
лози, і колисалися діти. Ложили ножі, вилки, бо, бу-
ває, коли дитина спить, щоб не наврочили на дитину, 
буває, шо хтось помре, і дитина спить, не хочуть бу-
дити, бистро ложили ножа, шоб ніж був під матрасом. 
Це тіпа дитину ограждало від усього злого. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», ОБРЯД ІЗ 
«КВІТКОЮ»  Було таке, шо виходять на дорогу: хто 
перший стрінеться на дорозі, того і брали в куми. На-
віть попадалися ті, шо їсти просить ходить. Це так мене 
хрестили. Саме луче дві пари [кумів] брати. [...]  Дитину 
завивають в чисте, беруть з собою крижму. Всьо шоб 
біленьке було, чистеньке, і ложать на поріг, потом чита-
ють молітву «Отче наш», беруть дитину, но вже не вер-
таються і йдуть до церкви. Мав йти кум, кума і, якшо 
мати не була, до виводу і мати йде, но в церкву мати не 
заходить, вона стоїть на дворі. Крижмо – це береться 
такий матеріал, може білий бути, може цвітний бути. 
І  з цього матеріалу можуть дитині пошити і плаття, 
і  хустину зробити. Воно дуже помічне. Коли дитина 
боліє, вдягають, вкривають, пільонку можна зробити 
для дитини. Це як оберіг для дитини, його не можна 
викидати. Вони [куми в церкві] не повинні говорити, 
вони повинні знати молітви, хреститися. Там піп каже, 
шо робити. [Які дії відбуваються після повернення ку-
мів із церкви?] Їх зустрічають, потім сідають за стіл, там 
вже поздоровляють, куми подарки дарують цій дитині, 
в’яжуть такі букети, всім роздають з калачами. А всі, 
хто приходять на хрестини, приносять подарки дитині. 
[...] Варять кашу рисову на хрестини, на молоці. Бага-
то б’ють яєць туди, в піч засувають, вона тоді така со-
лодка-солодка, ця каша. Ну, і всім роздають її їсти. [...] 
Якшо зімою хрестини, квітів вже немає, то рвуть, таке є 
зелененьке, цвіте з такими листочками, і сухенькі є такі 
квіточки. В’яжуть такі малесенькі квіточки, такі букє-
тіки. І це кажній людині, хто прийшов на хрестини... Ці 
букєтіки з калачом на тарілочці приподносять гостям, 
а гості мають положити гроші: взяти цього букєтіка з 
калачом, а тоді ложать гроші на тарілку, це для дитини 
на каляску, на пелюшки, на одежу. 

с. Павлівка
Записала С. Звершхановська 2011 р.  

у с. Павлівка Калинівського р-ну Вінницької обл.  
від Відерка Василя Яковича, 1952 р. н.,  

родом із с. В’язівне Любешівського р-ну Волинської обл., 
та Відерко (Гуменчук) Ганни Миколаївни, 1953 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Не дивитись на пожежу, не зрізува-
ти коси, так... Не краситись, не брати ніяких поганих 
прикладів ні з кого, не дивитись, допустім, вот погана 
людина, ну як і вроди може бути, і характером... Тоже, 
общім, на ню менше дивится. Общім, додержуватися 
тіки всього самого доброго і самого хорошого. Так, 
в проханні відмовляти її не можна. Тому шо миші все 
з’їдять вдома. Народний такий обичай. 

РОДИНИ  До породіллі приходили жінки і обов’язково 
повинні принести шо-небудь з хліба. З  хлібом. Так, 
якшо тіки породілля родила, то повинна до неї при-
йти жінка, принести хліб і шо там для дитинки: пі-
льонки там, розпашонки  – таке. І  жінка, не чоловік. 
Ну, чоловіки це вже десь потім, як хрестини, як таке. 
А  як тільки родила, то приходили на родини жінки. 
Приносили хліб, приносили для дитяті, хто що мав – 
пельонки, розпашонки, таке...

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Воду після ку-
пання виливали під квітуче дерево і ше таке, під те де-
рево, яке росте. І, допустім, під вишню, під черешню, 
під яблуньку, но не під якесь там таке дерево, яке не 
цвіте – щоб дитинка росла... Не вночі, а десь вранці... 
Да, і робилося те до заходу сонця. Щоб дитинка гарно 
спала. [...] В колиску клали її свячену водичку, обра-
зок, хрестичок.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Випадкових 
кумів брали тільки тоді, наприклад, людей, які йшли 
по дорозі, тіки в тому випадку, якшо помирали діти. 
[Якщо] перші діти помирали, то треба було брати 
стрічених кумів, щоб слідуюча дитинка не помирала, 
шоб жила. А так вибирали кумів... Товаришів, родичів 
брали. Ну, по одній [парі] обично, дві пари – хто як 
хоче. [...] На кожух вроді клали. Я вже навіть забулася, 
як... Ну, тоді було так. Клали на кожух і казали: «Гос-
поди, поможи». До церкви мати не йшла, тільки куми. 
Віддавали хрещеним батькам. Крижмо  – кладуть на 
нього дитя. Крижм  – це може бути і рушник, і  про-
стинь, і одіяльце. Всякий матір’ял. І просто матір’ял. 
Ну, кума повинна бути об’язана. Має бути в хустці 
кума. Передають час від часу дитя  – кум кумі, кума 
кумові. Ну, і таке, виконувати все те, шо каже батюш-
ка. Приносили, кланялися і казали, шо ми брали в вас 
дитинку нехрещену, а принесли вам хрещену. Заходи-
ли в хату, і вже там відбувалося застілля. На хрестини 
всі кидають гроші, подарунки, хто які там принесе. 
[Повитусі на хрестинах] простинь можуть подарити, 
і хустку велику можуть подарити... Ну, і хліб дарять. 
Хліб обов’язково. Гроші.  [...] На хрестини печуть ка-
лачики і виготовляють квітки. Квітки роблять...  Кали-
на, обично йолочки в’яжуть, там квіточку вкладають 
і пхають в калачик. І роздають всім гостям. Помасти-
лись і кажуть: «На квіточку, на гілочку, на дар Божий». 
І кидали гроші. На цю квіточку. І я, допустім, прихожу 
до нього з цею квіточкою його, стрімляю цю квіточ-
ку в горілку, його по лиці мазаю, поцілувала і кажу: 
«На квіточку, на гілочку, на дар Божий». А ця бабця, 
яка збирає... Збираєм гроші бабці. Збирають гроші і це 
таке от. Оце ж вона, ця повитуха, вона воше-то, пови-
туха, тільки тоді вже, як родиться дитина. А потім, як 
її запросять, то вона є, а як не запросять, то нема. То 
вона може бути, а може її і не бути. А якшо є, то це ж 
вона може роздавати оці квіточки, калачики. 

с. Сальник
Записала Я. Кашубська 2011 р.  

у с. Сальник Калинівського р-ну Вінницької обл.  
від Кашубської Лідії Валентинівни, 1932 р. н.,  

родом із с. Осіївка Бершадського р-ну Вінницької обл.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітна жінка не должна була шось ля-
катись, особєнно пожару, потому шо, якшо жінка ля-
кається і кричить чи за шось хапається, то так і може 
бути в неї пятно, і в дитини буде червоне пятно. І на 
мерця тоже ніззя було дивитись, шоб дитина родилась 
живенька. Нізя було вопшє вагітні[й] жінці ходити 
на похорон. Існує повіря [про заборону відмовляти 
вагітній у проханні], і вобщє жінка сама должна зна-
ти, шо нізя ні в кого нічого просити, бо якшо людина 
шось не дасть, то у неї всьо поїдять миші.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  Цю жіночку називали 
«бабушкою-повитухою». В  нас таких жінок не було, 

КАЛИНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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в мої роки, ті, шо я вже рожала, но чула ше змалечку, 
шо її так називали. Бабі-повитусі обізатільно по зако-
ну шось дарили саме лучше. Но я не помню, шо точно. 
[Під час пологів породіллі] кальцо треба знімати, косу 
розплітати, шоб не була ніякими поясами підв’язана. 
І  я знаю одну молітвочку дуже харошу, мене жіноч-
ка навчила: «Святий ангел-шестокрил, лєті до Бога 
на нєбєса, пускай Он ідьот, золотую тросніцу нєсьот, 
кості рубіт, ламаєт, на свєт младєнца випускаєт». [...]
Шолковою ниткою [зав’язували пупо вину].

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА, СПОВИВАН-
НЯ ДИТИНИ  Після купання воду виливали під груш-
ку або яблуню. Ні в коїм случаї не можна було вилива-
ти воду ввечері. Якшо дитину купали ввечері, то треба 
було виливати на слєдущій день. Клали в купель лю-
бисток, ромашку,  шоб не було діатеса, – череду. [...] 
Колиска була деревяна, під подушечку клали свячену 
вербичку, свячений ножик і іконку ту, шо святили. 
[Ніж] від всяких злих духів. [...] Перший раз як при-
носять дитинку, то, якшо дівчинка родилась, сповива-
ли в батькову сорочку, а якшо хлопчик – то в маминій. 
І клали туди гроші, ромашку, череду, любисток. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Було таке, шо кого першого на ву-
лиці зустрічала, того і брали в куми. [...] На кожух 
дитину клали тоді, коли брали в церкву хрестити. На 
поріг клали кожух, волоссям доверха, і клали спови-
ту дитину. І ше клали з непочатого хлібчика трошки і 
солі, і клали дитинці за одіяльце, шоб та дитинка йшла 
до церкви. На кожух клали, шоб дитина була здоро-
ва і багата. На хрестинах раньше дарили п’ять, десять 
рублів. Раньше – хто шо міг, не так, як зараз. [На хрес-
тини] хто шо міг, то й готовив. Помню, шо раньше 
робили вєнігрєт. А  вже потім начали робити олів’є. 
Холодець обізатільно, капуста тушена, голубці.

Записала В.  Березюк у с. Сальник  
Калинівського р-ну Вінницької обл.  

від Щур Галини Омелянівни, 1939 р. н.  
та Галини Опанасівни, 1940 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Щоб жінка родила здорове дитя, жін-
ку охороняли від переляку, сварок. Заборонялося си-
діти на ріжку стола, білити і фарбувати оселю, ходити 
вночі під дощем, працювати у свята. Також коли жінка 
носила дитину, то їй не можна було стригтися. Існує 
[повір’я, що вагітній жінці не можна відмовляти у 
проханні], а чому – не знаю, так з давніх часів велося.  

РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ, ПУПОВИНА 
Баба-повитуха відчиняла всі вікна, двері, відпирала 
замки, розв’язувала всі вузолки, щоб дитині було лег-
ше з’явитися на світ, а потом окроплювала свяченою 
водою хату. Баба давала породіллі пити воду з пригор-
щі, остальну воду зливала над жінкою і примовляла: 
«Як ота вода легко сходить, так би ота дитина легко 
з тебе зійшла».[...] Ну, пуповину хлопчика відсікали 
ножем на сокирі, а  дівчинці  – на гребені. Коли баба 
завязувала пуповину дитині, говорила: «Зав’язую тобі 
щастя і здоров’я, і вік довгий, і розум добрий». Пупо-
вина зав’язувалася лляною чи конопляною пряжею. 
Пуповину і послід від породілі потім закопували в 
землю під родюче дерево.

РОДИНИ, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  При-
ходили по одному, літні родичі та сусіди, а також баба-

пупорізка. Так називали бабу, яка відрізала пуповину 
дитинці. А на родини приходило вже багато людей, до 
породіллі не можна було йти з порожніми руками. [...]  
Був такий звичай, коли обмивали руки бабі-повитусі 
та матері.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  У  купіль ді-
вчинки додавали меду, могли молока додати, ромаш-
ку, вишневу гілочку, калину, любисток. А хлопчикам 
клали коріння дев’ясила сушене, любисток, гілочку 
дуба, колись, якщо мали, – барвінок, чорнобривці. [...]  
Колись, пам’ятаю, як родила моя тітка, то мама їй ка-
зала, що в колиску тре покласти шматок вугля, хліб 
посоляний та ножниці. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Кумів ви-
бирали серед близьких родичів. Кума обов’язково по-
винна була мати дітей. Куми приходили і несли хліб 
з собою та крижмо. Коли вони заходили до хати, то 
мали говорити: «Магай Бог! Кланяємось Вам хлібом». 
[Крижмо] – це така біла тканина, біле полотно, у яке 
загортають дитину перед тим як мають нести у церкву.
[...] Як мали йти до церкви, то дитину купали, це роби-
ла баба-повитуха. Потім вона її клала на кожух. Коли 
дитину підіймали, то казали: «На щастя, на здоров’я, 
на многії літа!» Після цього баба-повитуха передає ди-
тину кумові і примовляє три рази: «Даю вам народже-
не, принесіть хрещене». На христинах печуть калачі. 
Як дитину йдуть христити в церкву, то беруть кожух 
чи подушку і кладуть дитину. Хрещені батьки беруть 
дитину і кажуть: «Берем нехрещене, а  принесем хре-
щене». Після того, як куми прийдуть [з] церкви, від-
бувається святкування. Сходилося багато гостей, при-
носили подарунки. А коли ідуть до церкви, то беруть 
кусочок хліба з сіллю, кладуть за пазуху хрещеній ма-
тері, а коли вже приходять з церкви, то [вона] з’їдає. 
А дитину коли принесли з церкви, кажуть: «Брали не-
хрещене, а  принесли хрещене й молитвенне». А  вже 
після цього починають гуляти. А зараз багато чого вже 
немає. [...] А потім з сосни і калини роблять квіточки і 
роздають, а всі гості дають гроші, скільки хто має. Це 
гроші бабі на мило. Це ця баба, що приймала роди. 

КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Перемога

Записала Н. Андрійчук 25 липня 2009 р.  
у с. Перемога Козятинського р-ну Вінницької обл.  

від Гнатюк Галини Олексіївни, 1941 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Ругатися, насамперід [вагітній не мож-
на], дурних слів не говорити, нігде нічо не красти, шоб 
дитина не крала. Ну, так, шо як яка, то дотримувалася 
дієти. Не мона, як шось просить [вагітна], відмовляти, 
бо миші поїдять.

РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБА-ПОВИТУХИ  [Називалася] 
«баба-бранка». Раньше допомогала баба-бранка. Шось 
там вона робила. Як зара, то є всякі способи. Є,  ро-
блять кесерове.[...] Цей-го, клочам [зав’язували пупо-
вину]. Робили саморобні такі бабки нитки. Сировин-
ною ниткою зав’язували. 

РОДИНИ  Общим, як жінка стірається, борони Боже, 
йти до дитини. А з чим [йшли до породіллі]?.. Хто шо 
раньше мав?.. Тоді ж не було, як теперечки. Брали чи 
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буханчик хліба, муки, крупи, а тепер – повзунці, пла-
вунці. Колись хто там?.. Мало хто до кого ходили, я ше 
знаю, до покійної бабці Думіньки ми прийшли ланкою, 
а була бабушка та, Бортничка, бо вона така рада, вона 
нас усіх обцілувала. І ми ж молодші. Ну, тоді яке вго-
щеніє?.. Холодець, вінегрет. І ми справляли ці родини. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА Клали [у ку-
піль] м’яту, чебрець, якесь отаке. Любисток, ці квітки, 
шо ми ходем святити на Маковея, всякі квітки. А воду 
виливали під найкраще дерево, під ноги ж не ляли. 
[...]  Ну, як є мрець, то клали ножа під подушку, свя-
щеного ножа. З лози [плели колиску].

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ» 
Було таке, шо [за кумів брали], кого первого зустрінуть 
на дорозі. І бувало так, шоб діти не вмирали... Чи не ве-
лись, ну, вмирають, то старалися брати брата й сестру. 
А  бувало так, шо, з  ким добре дружиш, тих і брали. 
Брали дві парі, а потом уже і штири. [...] Обично оді-
вають все новеньке [немовляті]. Клали на подушку, під 
подушку – гроші і потім несли до церкви. Куми [йшли 
до церкви] – мати не йшла – і близькі люди. [Крижмо] – 
це матерія кумів, якою, як хрестили в церкві, то кума 
загортала в нюю дитину. Хто одіяльце, хто простінь 
[бере], в кого шо. Колись Вєру Нагорну тре було хрес-
тити, ти й тре було крижмо, а вона каже: «Ну, нема з 
чим. Те, шо на мені, відірвати? – каже. – Не мона гріх на 
душу брати». Ти й не пішла. [Куми] повинні бути слух-
нянні, шоб уміли хреститися, хрестити. Одо діда [свя-
щеник] був чуть не вигнав, каже: «Дуньте, плюньте», – 
а я засміявся. Ну, як вже принесли [дитину з церкви], то 
кажуть: «Взяли в вас нехрищане, а принесли хрищане». 
А потом вже сідають за стіл. Дитинці бажали здоров’я, 
щастя. [...] Да, квітки – це обізатєльно. Баба робе з кві-
точок чи то чорнобривців, а як зимою – то з сухоцвітів. 
Сушені васильки, волошки. Ними вмивали один одно-
го куми. Її [квітку] купляли в баби, хрестили. А потом 
запихали в такі шишички чи хліб, шоб дитина до року 
ходила. Баба продає ці квітки, а потом ці гроші віддає 
породілі. [«Бабину кашу»] при моїй пам’яті не варили. 
[...]  Колись хто шо мав: винігрет, капуста, холодець, 
чорна моцька й біла моцька, колотуха така, – розтира-
ли сир трошки, сметани трошки, молока, і таке робили, 
а чорна моцька – то копчені сливки давали туди і суше-
ну варили, варили, потом розтирали. На хрестинах – то 
хто шо приносить, а кумам на хрестинах то нічо [не да-
ють], ну, цю квіточку і шишечку.

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Вернянка
Записала Н. Жмуд 2009 р. у с. Вернянка 

Липовецького р-ну Вінницької обл.  
від Довгалюк Анастасії Мусіївни, 1930 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Не можна [вагітній] шити у неділю, 
дивитися на пожар, проходити між стовпами, не мож-
на нести три тарілки, відра. Не можна [відмовляти ва-
гітній], бо миші все зідят.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  Повитуха, повивальна 
бабка. На породіллі все розв’язували, щоби не було 
вузлів. Знімали все, розплітали косу. Бабка давала 
шось тверде в зуби, шоб терпіла і не прикусила язика, 

і напувала відваром трав. [...] Ниткою суровою [рані-
ше зав’язували дитині пупа] з стебла конопель. І при-
мовляла, шоб дитина була щасливою.

РОДИНИ  Родичі, подружки, сусіди приходили в осно-
вному з хлібом. На родини приходили самі найрідні-
ші. Шоб не наврочити дитину та породіллю, то в ко-
лиску клали ніж і гілочку калини. Мати язиком зли-
зувала дитині лоб у виді хреста і молитву примовляла. 
Пригощають на родинах всим, шо є у хаті.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Запрошували кумів хлібом батьки 
дитини. Відказувати не можна, бо великий гріх перед 
Богом. В куми брали родичів, сусідів. Куми приходили 
на хрестини з хлібом. Колись брали встрічних людей 
в куми, гадали, шо дитинка щасливою буде. Бувало, 
шо брали до десяти пар, але найголовнішою парою 
була перша. А  як називали таких кумів  – не помню. 
[Крижмо] – це такий шмат полотна, який дарила кума 
дитині на родини. [...] Перед церквою дитя купали, 
а потім клали на одежу батьків, шоб була щасливою, 
як батьки. Потім загортали в шматок тканини і йшли 
до церкви. Куми, батько [йшли], а мати чекала вдома. 
Кума мала бути з покритою головою. Після того, як 
верталися куми із церкви, батьки запрошували гос-
тей до столу. На хрестини варили кашу обізатєльно, 
але як вона називається – я не знаю. Робили маленькі 
букетики з трав і польових квіток. Це робила пови-
туха, давала їх і ше по два калачі кумам, і  говорила: 
«Освячую кумів». [Повитуха на хрестинах] читала мо-
литви і продавала букети кумам. Зараз в основному 
гроші [дарують], а колись дарили продукти, полотно, 
хліб, шоби любили дитину, як хліб. Куми обмінювали-
ся хлібом і сорочками. [Повитусі] дарили хліб, хустку, 
іноді давали гроші, но рідко. [До столу подають] таке, 
шо мали – капусту, кашу, борщ, пиріжки, калачі.

ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Лука

Записала Т. Кривоконь 2013 р.  
у с. Лука Літинського р-ну Вінницької обл.  

від Кондратюк Ольги Кирилівни, 1949 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  За вагітною жінкою дивились, як за 
зіницею ока. Боронь боже було нєрвнічати, лякатись, 
сваритись, бо дитинка все боляче переносить. На по-
хорон їх ніколи не брали, щоб не дивилась на покій-
ника. Ше заборонялось дивитись на пожежу, аби не 
мало дитя плям на личку. Майбутня мамка не пови-
нна була шити по святій неділі, по великих празниках, 
бо очі може дитинці зашити... Ше вагітним заборо-
нялося, наприклад, споживати горілку, дивитися на 
змій, зустрічатися з каліками, сліпими та хворими. 
Узагалі считалось: чим менше людей знають про ва-
гітність жінки, тим легше пройдуть роди. Таке повір’я 
існує. Казали, шо не можна відказувати в прозьбах ва-
гітним, шоб майбутнє дитя ні в чому не нуждалось. 
А ше кажуть, шо можуть миші завестися в того, хто 
відкаже. От у нашого сусіда миші всередині машини 
завелися і все там поперегризали, і  поробили кубла. 
Казали, що він відмовив одній вагітній. А чи це збіг, 
чи й справді воно так  – один тільки Боженько знає. 
Тому вагітним намагались не відмовляти в будь-якій 
прозьбі, а старались допомогати по можливості.

ЛІТИНСЬКИЙ  РАЙОН
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16 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ОБРЯД ОЧИЩЕН-
НЯ («МИТИ РУКИ»)  На неї казали «баба-повитуха». 
Вона була поважною жінкою на селі, до неї звертались 
усі породіллі, вона помагала при родах, перев’язувала 
дитині пуповину, давала цілющі трави, шоб породіл-
ля окріпла, знала всілякі секрети. Вона ще й лікувала 
різні болячки не тільки у малечі, а  й у дорослих. Це 
була людина від Бога. В  нас бабі-повитусі дарували 
гроші та калач з хусткою. [...] Під час родів відкрива-
ли двері, відчиняли всі замки, розв’язували усі вузли, 
щоб дитина легше вийшла на світ; породіллю ж обку-
рювали зіллям, вона мала зняти кульчики, розплести 
косу, розв’язати пояс, шоб не було ніяких вузлів. Ка-
зали, шо так породіллі було легше родити. Перед тим 
як прийняти роди, повитуха на знак того, що саме від-
бувається в хаті, стелила на призьбі веретку [рядно],  
а  на вікні ставила пляшку з буряковим борщем. [...] 
Прийнявши дитину, вона відтинала пупа: хлопчику на 
сокирі, шоб господарем був, дівчинці на гребені, щоб 
гарну вроду мала. Баба-повитуха перев’язувала дити-
ні пупа прядивом, примовляла, шоб дитя росло здо-
рове, щасливе, мало гарну долю. [...] В нас існує такий 
обряд, він зветься «зливки». Баба-повитуха наливала 
у миску воду, клала туди ягоди калини, шоб породілля 
була гарною та здоровою, зерна вівса і зливала поро-
діллі воду на руки. Мочила руки у воді, прикладала до 
обличчя породіллі зі словами, шоб та очистилась. 

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В  ЦЕРКВУ  До по-
роділлі приходили лише жінки. Прихід чоловіків був 
небажаним, оскільки вони могли зашкодити роділлі. 
Тоже не мали права провідувати породіллю хворі та 
вагітні жінки, напевно, теж з тої самої причини, – шоб 
не зашкодити і не зглазити немовля. Гості приносили 
хліб, печиво, мед, сир, яйця та солодощі, щоб життя 
дитини було б солодке і щасливе. Даже самі найбідні-
ші відвідувачі не йшли з пустими руками – приносили 
бодай хліб із сіллю. Ше приносили полотно на пелюш-
ки. Вітали мамку з народженням дитинки. Довго ніхто 
не засиджувався, шоб не турбувати маля. Як раніше, 
так і тепер відбуваються родини. Чоловік пригощав 
усіх знайомих, які до нього приходили, пляшкою го-
рілки із закускою – виставляв могорич. А шо до того, 
шоб вигонити чоловіка у сіни, то в нашому селі такого 
не відбувалось. Чого його гонити?  [...] Ше считалось, 
шо породілля протягом 40 днів була нечистою. По за-
кінченні цього часу вона мала йти до церкви на вивід, 
молитву, шоб одержати благословіння.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Шоб дитя рос-
ло здорове, в купіль клали череду, шоб тіло було чис-
те, без прищів, гнойнячків; любисток, ромашку, м’яту, 
шоб дитина була спокійною, – і в ній купали дитину. 
Ше чула таке, шо кожен, хто приходив до хати під 
час купання, мав кинути у купіль монету на щастя. 
А  воду після купелі виливали під родюче дерево до 
сходу сонця. [...] Перед тим як покласти дитя у колис-
ку, туди всипали трохи жита на довге і добре життя, 
клали різні трави, які перед цим освячували в церкві. 
Це ромашка, м’ята, любисток, шоб дитина була спо-
кійною і не плакала. Ше кажуть, коли дитина нехре-
щена, то чіпляють шпильку до колиски, шоб ніхто не 
наврочив. Шодо колиски, то їх раніше робили з верби, 
з плетеної  лози.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  В нас, для 
того шоб дитяча доля була щасливою, у  куми брали 

чужих людей. У моїх знайомих дитя родилось кволе, 
думали, шо воно не виживе. Тоді батькам порадили 
взяти сторонніх кумів і охрестити дитину. Так і зро-
били, дитина вижила. У нашій місцевості беруть одну 
пару кумів. Їх називають кумами.  [...] Перед тим як 
йшли до церкви, дитину купали і клали на батькову 
сорочку – хлопчика або на материну – дівчинку. Спо-
вивали дитину у нові пелюшки і перев’язували поверх 
стрічкою: хлопчика – синьою, а дівчинку – червоною. 
Йшли [до церкви] одні куми, батьки ж залишалися в 
цей час вдома. Потім, коли дитину похрестили, куми 
вертались з немовлям до батьків і промовляли: «Бра-
ли у вас народжене, а вертаємо хрещене». Взагалі хре-
щені батьки відповідали за духовний розвиток дити-
ни. [Крижмо] – це рушник або якесь простирадло чи 
шматок полотна, з якою повинна прийти кума. Вона 
зазвичай білого кольору. В  неї завертають дитину 
після хрещення. Крижмо коли зноситься, його не ви-
кидають, а спалюють. Ним загортають немовля, коли 
воно плаче. Як раніше, так і зараз приходили до дити-
ни з хлібом і з солодощами. Раньше дарили тканину, 
шоб можна було шо пошити для дитини. Дарували як 
раньше гроші, так і зараз. Дарують зараз одежу для 
немовляти. Хлопчика при хрещенні тримає хрещена 
мати, а дівчинку – хрещений тато, а після хрещення – 
навпаки. Куми повторюють молитви за батюшкою, 
тримають свічечки. Після того як батюшка скупає ди-
тину, кума повинна достати крижмо і вкутати дитину 
в нього. Кажуть, добре, коли дитина під час обряду 
плаче, бо тоді з неї виходить усе негативне.  [...] Після 
хрещення у церкві куми й сусіди збиралися до хати 
новонародженого за святковий стіл і справляли хрес-
тини. Їли різні страви: гречана каша, тушена капуста, 
м’ясо, котлети, вареники, пиріжки. Я вже там казала, 
шо подають м’ясні блюда, тушену капусту з реберця-
ми, борщ, холодець, рибу, вареники, пиріжки. А,  ше 
клали на стіл мед і багато цукерок та печива, шоб доля 
немовляти була щасливою.  [...] Ше батьки калачами з 
квіткою обдаровували гостей. Вони за це давали гроші 
на тарілці. Квітки виготовляють у нас із цвіту калини 
або самої калини та ше додавали колоски жита. Рань-
ше ці квіти робила бабка-повитуха, а зараз їх роблять 
батьки або рідні бабусі. Ці квіти встромлювали у ка-
лач і дивились, щоби вони стояли рівненько, аби доля 
була рівною, гладенькою. А потім ці калачі роздавали 
гостям. Рашьше баба-повитуха пригощала чарочкою 
гостей і дарувала їм калач з квіткою.

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

м. Могилів-Подільський
Записала А. Павлова 2014 р.  

у м. Могилеві-Подільському Вінницької обл.  
від Чорненької Людмили Федорівни, 1939 р. н.,  

родом із с. Дмитрівка Менського р-ну Чернігівської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА  Да, у нас в місцевості були [такі зви-
чаї], що жінок дуже оберігали, беремених, вот. Вони 
ніколи не могли дивитися на вогонь, ходити на похо-
рон, не повинні дивитися на повінь, і взагалі – дуже 
оберігали. Шоб менше вони ходили, вот, шоб дуже 
спілкувалися з музикою, вот, дивилися, слухали ле-
геньку музику або слухалися старших. У  нас дуже 
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оберігали жінок. Всегда запріщали, щоб вона шось 
просила, її вчили... Але якшо шо вона попросе, то їй 
всьо-небудь сували, потому шо боялися: якшо від-
мовитись, то обов’язково шось в сім’ї – чи одежа, чи 
шо – миші поїдять. І тому вони старалися шось дати 
їй. Це таке було!

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Жінка, яка 
приймала дитину... Вагітні жінки називали «повиту-
хою». [...] Родові страждання всігда оберігали, потому 
шо всігда розв’язували вузли, відкривали в кімнаті, 
звідки вона йшла, всі шухлядки, всі шкафи. Відкрива-
ли, щоб вона легше родила. Ну, вот, пояса розв’язували 
їй, і вобще всі старалися,  молились Богу. [...] Ну, рані-
ше відбувались роди... пологи... Повитуха приходила 
до жінки, і вона там розродилася, а зараз... Як зараз?.. 
Зовсім друге, зовсім повитух вже ніхто не приглашає, 
ідуть у роддом, і це вже законно, так гарно та чисто 
всьо. Я точно не знаю, але раньше... раніше виганяли 
чоловіка. Чим їх кормили, я не знаю, но виганяли, шоб 
породілля сама родила, сама без чоловіка, це сейчас 
уже там зовсім по-другому робиться. [...] Ну, при цьо-
му я так точно не знаю, шо при чим зав’язували [пу-
повину], ну, мені кажеться, шо нитками, якимсь ста-
ровинними нитками, але сначала їх кип’ятила бабця. 
А промовляла, вот, бажала її, шоб вона розродилася, 
шоб все в неї було добре, шоб дитинка народилася, – 
і так більше такого не знаю. 

РОДИНИ  Всі могли приходити. До породіллі впускали 
звичайно не всіх. Приходили жінки чисті, вот. Ще що 
вони приносили?.. Обично з хлібом приходили, з сіл-
лю, цукром і приносили пелюшки або простині, ну, 
таке, щоб для дитини,  – все для дитини, тільки для 
дитини.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Ну, в  купіль, 
якшо дитину тільки принесли, всігда кидали гроші, 
вот, підслажували її травкою, в травкі купали її, в тра-
вах, готовили траву спеціальну для [купелі], шоб вона 
запашна була. Любисток кидали, вот, і карандаш ки-
дали, вот, в разних, хто хотів, шоб якою дитина була – 
шоб багата, щаслива, розумна, здорова, вот. А купіль, 
як вот покупали, то всігда кидали, заливали окуратно, 
щоб ще ніхто не бачив, під якусь яблуньку таку, чере-
шеньку таку. Тако десь, шоб в стороні, шоб не ходили 
по цьому купелі. [...] Ну, в колиску сразу ставили хрес-
тики, ставили іконочки, деякі бабусі писали, шоб там 
молитву, шоб вона читала, вже з самого малку читала, 
під... кусочок аркуша паперу, вот. І ще – щоб колис-
ка була обов’язково дерев’яна, плетена. Плели із лози, 
украшали там гарно, малювали, розмальовували, шоб 
вона дуже красиво вигляділа.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ШАНУВАННЯ БАБИ-ПОВИТУХИ  
В нас кумів запрошували обов’язково. Головна кума, 
кум і кума, вот. Це були різні, шоб не була родина, щоб 
чоловік і жінка. Не можна було з одної родини чоловік 
чи дитина, якась уже така, подросток даже може бути, 
вот. І  щось ще... Стріченних кумів  – в нас немає та-
кого, але брали... Є такий обичай, шо беруть і декіль-
кох кумів: чи дві, чи три пари даже. Це таке було. Це 
обично крижму давала кума, куми. В нас сама главна 
кума перша, вот, вона давала, вот, коли охрестить, піс-
ля купеля батюшка кладе дитину у крижму. Крижма 
повинна бути білою, вот, взагалі, і  простиня чи там 
рушник великий білий, чи одіяло біленьке, вот, – ві-

чно біла... біла простинь. [...] Як ідуть в церкву, вдіва-
ють дитину у рубашечку, чепчик, вот, – все новесень-
ке. В нас, например, вот, такого не було, щоб у старе, 
як уже друга дитина, то, може, таке і було, був такий 
обичай, шо можна в стару вдівати, щоб вона була здо-
ровою дитиной, вот, можна було брати, а всповивали 
в пелюшки, пєлєночки. Клали, як ішли в церкву, її, ди-
тину, в кожух, вот, а потом забрали й шли собі. Якшо 
це взимку, то, може, й в кожух брали, а так в обикно-
вєнний, шли, вот, і в церкву. Більше таких особєнних 
не знаю. Ну, до церкви, до церкви хотіли всі йти, але 
брали дитину кум і кума, вот. І всі близькі, знайомі, 
ну, звичайно, батьки йшли, вот. В церкві тоже стояли, 
брали дитину, тримали кум і кума: якшо це хлопчик, 
то там... кума, якщо це дівчинка, то кум, вот. Це було 
таке! Тримали, вот, а батьки стояли в стороні, вот, такі 
всі знакомі, хто хотів побачити, полюбопитствувати, 
то всі приходили до церкви і всі були присутні. Ну, 
в церкві – це дуже велика відповідальність. Перед тим 
як іти, знати, кум іде й кума, це вони повинні прийти 
на богослужіння, відстояти всю службу, потом може 
вже взяти дитину, гарно одягнутим, покрита головка 
повинна бути у куми, вот, – і всьо, і читати молитву. 
Ну, куми... із церкви поверталися вони, віддавали ди-
тину вже мамі, мама вже забирала дитину, вже ложила 
його в ліжко чи це в качалку і всігда постояли вони, 
помолилися, побажали щастя, здоров’я дитині, і вже 
дитина обично після хрещення дуже міцно спала, 
а вже кумів – уже пригощали там, родственіків, всьо. 
І  вони там розходилось по домам. Ну, на подарунки 
несли все [на хрестини]. Раніше то несли все і хто шо 
мав: якусь хустинку, давали і простині, давали і пє-
льоночки, якусь тканину, вобще, більше, більше да-
вали раніше, давали шось таке з тканини, такє шось. 
Ну, звичайно йшли з хлібом і сіллю. А сєйчас вже різні 
подарки дають і в плоть до... я знаю, до пилососа, щас 
уже дають, щас гроші... В основном щас гроші дають, 
як ідуть, і все, ну, звичайно, ідуть обізательно да не-
суть якусь пєльоночку, шо-небудь. Чи костюмчик 
сейчас, вот, сейчас, уже... Хліб, сіль. Обов’язково ідуть 
із хлібом і сахаром, кидають на хліб. Вот так! [...] Ну, 
на хрестинах подають різні страви. Всі сладості дуже 
багато подавали, вот, і  пиріжки повипікали, всяке, 
кренделі-венделі, вот. Ще обов’язково, канешно, було 
шось жидке, якась страва, вот. Те, наче, щоб дитина 
була здорова. [...] Ну, повивальну бабу дуже поважали, 
на хрестинах її садили на почьотне мєсто, вот. Давали 
подарки їй, угощали. Вона дуже приходила до своєї 
дитини, яку вона приймала, вот. Молилася за неї і ба-
жала їй щастя, здоров’я. Вони і всігда її проводжали, 
давали їй подарки і всьо, долго вона не засиджува-
лася. Щас повивальних бабів нема ніяких, а раніше... 
Раніше – да, давали бабі... Бабі-повивальниці. Ну, шо 
давали? Хліб, сіль, давали рушник, хустку якусь або... 
обов’язково, вот, печиво, яке, вот, було, чи шось... сла-
дості її. Давали гроші обов’язково.

с. Кремінне
Записав О. Головко 19 травня 2014 р.  

у с. Кремінне Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 
від Колісник Марії Яремівни, 1935 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  [Для вагітної існують заборони], бо 
може стеряти дитину. Бо може вона так як злякатися, 
і  може це на дитину помішати. От мама моя колись 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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зо мною ше ходила вагітна, і десь хата горіла. І вона 
піймалася десь тако пальцьом за живіт ‒ так в мене і 
є синяк. Да-да, родімка. Ше мене не було ше на світі, 
а вже воно там було. Кажут, як ті пятна на лиці, шо 
це піймалася. І так воно і є. [Вагітній] не можна від-
казувати, бо миші будут шмаття їсти. І це правда на-
стояща, бо я знаю це сама по собі. Я не дала їдній жін-
ці, своя такі, від сестри дочка прийшла, якби ж я була 
знала... А вона шось хтіла, а я не дала. Та й каже: «Як 
ти не дала ‒ чим-небудь кинь за нею». Кинь хліба ку-
сочок чи шо, шоб їло, а кинеш камінчиком ‒ каміння 
буде їсти. І шось... чим-небудь кинути. Немає, та й так 
і пішла. То-то шо, ти винний, як у тебе немає? То ти є 
вдома, а не хочиш дати, а, може, в тебе такого й нема, 
нема. Чого вона хоче, а мусиш дати ‒ шо-небудь її дай, 
бо миші тобі поточать всьо.

БАБА-ПОВИТУХА  Коли сказали, тоді вона вже йде, 
приходит вже баба. А шо ж, коли їй [породіллі] прихо-
дит вже благополучно, то сама має, а як так, не годна, ‒ 
помагают, тягнут дитину. Да-да, це ж вона називаїця 
«баба», так, як доктор, це баба. Вона в’язала пуповину 
і всьо, дивилася до дитини, ухажувала за дитиною. 
Так як доктор, так і баба була тоже. А потом вже по-
чало бути більше молодьожі, більше вчилося, та й вже 
було... і по селах давали вже, і  кругом, бо вже було 
більше. [Лікарі з повитухами] не сварилися. Вони тобі 
шо?.. Той доктор має свої, ідут люди. А до баби ‒ як 
шось не може мати, то йшла баба. А потом вже бабу 
залишили. Самі залишили, бо дохтор лучче знав, він 
вчився, він понімає. А баба шо знає? Тягне...

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Квіточки ки-
дали, меду кидали там. Квітки кидали, шоб любили 
хопці, кидали, любисток кидали і трави кидали. [...]  
Колиска, на стелі той гак, і за той гак чіплялося. І там 
колисали. З лози, така колиска велика. Ну, яка?.. Як на 
дитину – чим більша, тим лучче. Чіпляли до стелі собі, 
постелі були. Бо шо?.. Кроваті, дівани ‒ хтось тоді це 
знав? Та й собі лижит на постелі там [породілля], та 
й собі колише. Да, собі, бачите, колишите, воно собі 
там... Коло жінки ни спала дитина, а типер вже зма-
леньку возьме коло себе, бо ни хоче вставати.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Колись давав батюшка, батюш-
ка давав ім’я дитини. На які свята вродилася дитина ‒ 
таке й свято давали [ім’я]. А типер хто дає?! Коли хто 
хоче, яке собі хоче ім’я, ‒ таке й дає.

КУМИ, ХРИСТИНИ  В куми запросювали кого собі? Своїх 
там, кого хоче людина, з ким товаришувала чи як там... 
Та й бире собі тих кумів. По десіть [кумів] було, більши 
ни було. Нанашки, це дєцкі нанашки. Я не знаю, як в 
молдуванів називаїця, так само, по-моїму. Тоже в них 
«нанашки» називаюця, лиш по-їхньому, знаїш, це так 
само. Було так, старші  ‒ це «батьки» називаюця, вже 
ці нанашки. Це хресні батьки називаюця. Та й брали 
собі, з цих нанашок брали вже вісільні нанашки, вже 
вони ішли тоже так само, нанашки. Як ті, так само і ті. 
Крижма вже давали сим дітям, шо нанашки, та й сим 
дітям давали. Хто шо міг, то й давав: то підодіяльнік, 
а то одіяло, а то сорочки, а то хто шо собі мав – хто мав, 
то й давав. Рушники давали і це всьо давали. [...]  Та й 
вже діти несут вечері до цих нанашок своїх, доки ше 
малі ‒ доки несут, вже більші стали ‒ вже кидают це, не 
несут вже, встидаюця вже тоді. [...] Ага, як вже христи-
ли – я ни знаю. Знаю, шо тримали, дитину тримають, 

там є така ця балія, ну, це, шо миюця,  – ванна. І  на-
ливає води батюшка, чи хто там наливає, і тоді дитину 
в ту воду мачає. Мачає – і кричит воно, бо ж холодна 
вода. Це тоже ниправильно, я думаю. Та й дитина те-
пла, горяча ‒ в холодну воду пхати?! Да, хлопчика бире 
[у вівтар], а дівчинку ‒ нє. Ну, бо дівчинка  ‒ не то шо 
хлопиць, дівчинка нечиста, а хлопиць ‒ чистий. Да, ді-
вчинку не можна.[...] [Повитуху] тоже приглашали [на 
хрестини]. [Повитусі] платочки давали.  Ну, як мали, 
то й давали [крупу], як мали, то давали, хто мав, то 
давав. Али всіровно лагодиш, бо знаїш, шо бабі треба 
дати, то давали. [На христини готували] так, як обич-
но, як обичні були. Всьо то, шо їли вдень, коли лаго-
дять на свадьбу чи на шо там, то саме давали. То саме 
і давали... І пити тоже ‒ і горівка була, і вино було. От 
води ‒ води тоді ни було чось, води ни було. Було, всьо-
го було, воно і так і є, лиш трохи іначе. 

с. Немія
Записав О. Головко 23 травня 2014 р.  

у с. Немія Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  
від Хібовської Лідії Михайлівни, 1935 р. н.,  

родом із с. Яруга Могилів-Подільського р-ну

ВАГІТНА ЖІНКА  На вогонь не дивитися ‒ це правда. А я 
колись як вийшла у тещі, а на Молдавії був пожар. Як 
я тако-го руку поклала, тако [приклала до лоба ліво-
руч], так і в покійного сина туто не було волосу. А як 
я дуже хотіла грушок, я  ходила бірєменна з першою 
дочкою, на базарі баби-грушки [сорт груш] дуже хті-
ла. І присіла до одної баби, тургувала, і вона мені не 
пустила, як я поклала руку туто [на стегно] ‒ так і в неї 
грушка, в покійної Наташі, так і було осьдо, така тем-
на і волоском тако, настояща баба-грушка була в неї 
тако. Як я поклала руку ‒ так і в неї була тако. От шо це 
таке? Родімка така була, да. А в покійного Петі була... 
я як побачила вогонь... І знала, шо не можна, я знала. 
А я чось вийшла вечором... І як поклала руку ‒ так і в 
нього не було волосу, він загортав коси тако, а  туто 
тако у нього так і не було – лисина, лисина тако догори 
була. Казали, шо ни можна [на покійника дивитися], 
а я не знаю, казали, шо ни можна. На похорони, каза-
ли, даже йти ни можна. [Вагітній не можна відмовля-
ти], бо миші поторочать одежу. Таке було, таке тоже 
казали. Да, таке говорили, і таке було.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У  СІМ’Ї  За мої пам’яті, то вже були 
лікарі, і моя мама, як мала діти, то тоже лежала в род-
домі, бабки вдома не приймали в неї, бо ж після мене 
родилися. Я з великої сім’ї, нас було двінаціть, повми-
рали трохи, нас п’ятеро вмерло, а  семеро ше живих 
лишилося. І ше до сіх пор нас ше є шестеро, бо брат 
помер у шіїсять років, був больний. А ми ше шестеро 
є, нас три сестрі є і три брата ше є.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  В роддомі моя мама наро-
джувала, ми ше ходили до неї, їсти носили їй. Ну, вже 
на другий-третій день провідували, тако. Ми родини 
й ни робили такі, мама ни робила. То приходили, али 
я ни помню. Колись десіть днів лижали в лікарні, а ни 
зараз, шо на другий день з лікарні випускають. Я сама 
лижала девіть днів в лікарні, і моя мама тоже тиждень. 
Більше лижала в лікарні, як мала, вже після мене, як 
мала ці діти мала малі. Після мене ше Міша родився 
і Толя родився, і  Лєна родилась, і  Іван родився  ‒ це 
четверо, після мене шо родились.
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ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Чистотєл, лю-

бисток ставили, шоб любили. І  череда, вона в мене 
росте в городі. Череду ставили ‒ це, шоб ни було при-
щиків. [...] О, була, з верби сплечена, такаго-о довгень-
ка. Як зара бачу. Ми колисали. На сволокові був цвах 
прибитий грубий такій-го, і було тако-го чотири цих 
вороска, було до колиски прив’язано. І  колисали ми 
дитину в колисці. В нас насеред хати була. Це була ко-
лиска з верби сплетена – як зара бачу. І воно спало в 
колисці, аж поки ни начало сидіти, а  потом забрали 
його з колиски.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Даже 
півтора року я годувала свою дочку, півтора року. Зато 
розумна була, поки ни вмерла. Дуже розумна була, ро-
зумніща мене. Наташу годувала півтора роки, а  Пе-
тра ‒ рік і три місяці. До трьох років мій Петро мало 
шо говорив: «тато», «мама», «дай», а після трьох років 
як розговорився ‒ то ніхто не міг його переговорити. 
[Лікували переляк у дітей] яїчком. Даже моя бабка 
колись викачувала, як налякаїця [дитина], чогось на 
голові викачувала яйце, да-да. І спалювали з собаки, 
як собаки налякаїшся, то брали, різали волос від со-
баки, спалювали і давали [дитині] нюхати той волос із 
собаки. Кір, шо нас обляпували синкою такою, зелен-
кою. Да, кір в кожної дитини був, їх треба вигрівати, 
купати. Врач, да-да, приходе вигрівати, і дома сиділа 
дитина, да-да, це таке було.

ПЕРЕДАВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО  Це в нас таке 
було в селі, такий случай. В одних людей, в нас таке 
не було, али було в селі, шо народилось маленьке і 
вмирало, і вмирало, то через вікно... І продавали даже, 
через вікно продавали. Давали гроші за нього [дитя], 
продавали. Ну, другим людям вроді продавали тако 
через вікно, і тоді жили в того Карпа [діти]. Це в нас 
було таке, бо вмирали в нього: і перша дитина вмерла, 
і  друга, то начали казати йому, шо через вікно про-
дай дитину. То таке було, давали, продавали, то вже в 
нього жили цих останніх двоє дітей ‒ дочка і син. Це 
таке було.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Наприклад, у мене 
онучка ‒ то да, на хрестинах. Ми хрестили, наприклад, 
правнучку, значіт, висвятював батюшка її [породіл-
лю], а потому цей-го, а потому вона мала вже право 
бути на хрестинах. Через півтора місяці. Да-да, півто-
ра місяці не можна на дорогу виходити, таке було. [Чи 
називали таку жінку нечистою?] Таке казали. Да-да, 
це да, це таке було. Но мене ніхто не хрестив [не чи-
тав вивід] – і нічого мені... Тоді совєцька власть була і 
нічого не було. Це вже зараз, зараз ‒ то вже було таке, 
у моїх внуків.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»   [Бе-
руть кумів], хто скіки хоче. Вообше-то, дві пари бра-
ли: чоловіка і жінку, чоловіка і жінку. [Чи могли брати 
по десять і більше пар кумів?] Я не знаю, в нас таке не 
було. Да-да, то була, таке є: є старші куми, а є молодші 
куми – таке, да. [Чи називали цих старших кумів дру-
гими батьками?] Да-да, це да-да. [...] Хрестини роби-
ли, колачі давали за діти, як мали відки, а як не мали 
відки  ‒ на свадьбі давали колачі за дочку, якшо не 
давали раньше за нюю. Як хрестили і не мали звідки 
дати колачі, то як свадьба була, давали колачі. Да, і на 
колачі клали там гроші і клали  полотєнце – «криж-
ма» називаєця. Да-да, покривали, да-да. Вони покри-

вали колачі, крижма забирав хазяїн, а колачі забира-
ли куми. Таке було. Ну, шо мали, то і брали, шо мали: 
і простині, і гроші клали, і рушники. Хто шо мав, то і 
клав. [...] Да, носили вечерю, і зараз носят. І бабі носят 
вечеру, кожин раз мені правнуки носят, внуки носят 
вечеру, кожин Святий вечір. У мене це є, несут, у мене 
є троє правнуків, і вони носят мені вечеру.

с. Садківці
Записав О. Головко 21 травня 2014 р. у с. Садківці 

Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  
від Малай (Іванишко) Катерини Євгеніївни, 1936 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Не дивитися на вогонь, не хапатися за 
шось таке, не хапатись за обличчя, не хапатись за го-
лову, не складати тако руки, як це я склала [навхрест]. 
Це і зараз так. Да-да. Я сама ондо, шо я вже працювала 
на роботі, та й один дядько, ну, ремонтували школу, 
та й віз доски, і якось він з воза впав. І визвали мене, 
а я мала родити дочку тоді, і тако руками взялась [за 
обличчя], бо він весь, знаїте, потовкся, в крові такий. 
Визвала бригаду лікарів, та й я так... Мені сказали, шо 
личко чисте, значіт, всьо харашо.

БАБА-ПОВИТУХА  До мене була жінка старенька, аку-
шерка. Я  сама дома приймала роди, бо приходили і 
ночью, вдома приймати, ранком водила в роддом. Бо 
вже куди ж повизеш, куди, як визвали, а тут роди вже? 
Куди з нею будеш їхати? Ни коли родить, а коли по-
чинає там її боліти і всьо. Али я прийшла, подивилась, 
бачу, шо вже нема куди. На другий день зразу визиваю 
скору і везу в місто [у Могилів-Подільський]. Зараз ‒ 
то всіх у місто везуть, а раньше ‒ я прийняла сама в 
свої руки біля тисячі немовлят, такі маленькі... Всяко 
було. Зараз, здаєця, я ондо казала своїй дочці: «Боже, 
я ніяк вже б не приняла». А вона каже: «Мама, отак 
якби шось сталося, хтось зайшов до Вас і родит  ‒ і 
прийняли би роди, і всьо б зробили, і всьо було б до-
бре». Да, різні випадки були. Боже, Боже, Боже!.. Але 
в мене не було дитячої смертності, не було нічого, ні 
одної за всі роки роботи.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Кладут у ку-
піль ромашку, кладуть череду, це такі, шоб... ну, ро-
машка діє як антисептично і череда тоже, шоб ніякі 
прищики ни були в дитини, шоб... Ну, це де є, бо дехто 
в марганці сушит, а це таке, шо слабінький раствор до 
місяця, а потом уже... Ставлят і любисток, я забула за 
любисток, це ставлят. А потім і дівчата миют любист-
ком голову, тому шо дуже волоси блищат гарно. [...]  
Ой, колиски були в хаті такі, з  лози, як-то корзини, 
плели такі колиски. В такій колисці і я виросла. А за-
раз  ‒ то вже ні, зараз дєцкі ліжечка, каляски, знаїте, 
зараз вже не то. Да, ондо в мене в хаті іще стоїть [цвях 
на сволоку для колиски]. То я кажу, це якраз мене ко-
лисали тут, і ми всі виросли там. Таку робили [колис-
ку], ви знаїте, таку довгу, і ложили туда. Шоб можна 
було її колисати. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  І шо ше, в нас тра-
диція, дотримуюця люди, шо після родів шість неділь 
вони нікуди ни ходят. Ну да, нікуди ни ходят, нічого, 
стараюця так, шоб... Ну, це і в церкву не ходят, коли 
критичні дні,  – отак, так шо такі традиції. Ну, чита-
ють, буває, шо батюшка читає, буває, що христят зра-
зу дитину, як хто.

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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20 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

РОДИНИ  Ну, це називали в нас родинами, приходять 
рідні там, приносят подарунки. Али зразу ніхто ни 
йде, тому шо, ну, це самі знаїте як... Через тиждень 
буває, як в кого виходе. Я взагалі дивуюся, як це жін-
ки раніше родили. Родила під кланьою [півкопою], 
дитину лишила, пішла дальше жати. Зараз у роддомі, 
і  переживаїш, і  всьо стерильне, ну, а  раньше, знаїте, 
як було: бабка-повитуха зав’язала пуповину, чим вона 
там зав’язала,  – і  всьо. І  всьо було харашо. Ну, тоже 
були випадки, вмирали люди...

ОРАТІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Заруддя
Записала К. Герасименко 2011 р.  

у с. Заруддя Оратівського р-ну Вінницької обл.  
від Дяченко (Гонтар) Ніни Іванівни, 1949 р. н.,  

та Герасименко (Горніцької) Надії Миколаївни, 1943 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  У вагітної жінки було багато заборон, 
яких вона повинна була дотримуватись, ось напри-
клад: вагітній жінці не можна було дивитися на по-
жежу, бо від переляку вона могла взятися за будь-яку 
частину тіла, і на тому місці залишався в дитини слід, 
наче від пожежі. Також не можна було бити собаку, 
кота чи свиню, бо казали, що в дитини буде її шерсть. 
Також заборонялося дивитися на мерця, казали, що 
буде погано дитині. Людина, в якої щось просила ва-
гітна жінка, не повинна була їй відмовляти чи жаліти, 
бо, по повір’ях, в неї заведуться в хаті миші і будуть 
усе гризти. 

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Жінку, яка допомагала при по-
логах і приймала їх, називали тоді санітаркою чи мед-
сестрою. Була врачиха і баба, яка їй допомагала. По-
роділлі не можна було мати гребінця в косах, шпиль-
ки на одежі, бо казали, що їй важко буде родити. [...]  
Пупа дитині зав’язували мотузочком, спеціальними, 
як марльочка, – мотузочком. Зав’язували наверх, тоді 
він обсихав і відпадав. Казали, що, як дитина піде у 
перший клас, повинна його розв’язати, то буде тоді 
розумна і грамотна. І в купіль класти, під голову, як 
купаєш дитину перший раз. 

РОДИНИ  До породіллі приходили всі родичі, а брали – 
хто що мав: пильонки, розпашонки, шапочки. Тоді 
були тяжкі часи, ніс – хто що мав. З пустими руками 
йти довідуватися до породіллі не можна було, відвід-
увач щось повинен був узяти – чи повзунці, чи роз-
пашоночку, тоді були такі повзунці маленькі, не було 
цих памперсів. Були такі, що не мали нічого такого, 
вони розривали свої полотняні сорочки, закутували в 
них дитя та й на тому годі. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Дитині в купіль 
клали всякі зілля в пельонку, яка клалася під головку, 
щоб не в голу балію, саму дитину також обкутували в 
пельонку. Воду, в якій купали немовля, виливали під 
родюче дерево. [...] Новонародженій дитині клали в 
колиску під голову ножа і ножниці, опшим все мета-
лічне, щоб вона не боялася вроків, і як похорон йшов, 
щоб вона спала, бо вона це почуствує і не може спати, 
дуже плаче.

ХРЕСТИНИ  Дитину хрестили ті, кого вибирали батьки, 
зазвичай це були родичі та близькі родини. До церкви 
хрестити дитя з батьками і хрещеними йшли родичі. 
Хрещені батьки брали так зване крижмо, будь-який 
рушничок та інше, в  яке закутували дитину під час 
обряду хрещення. Після такого обряду сім’я поверта-
лася додому і святкувала цю подію. 

ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Круподеринці
Записала Н. Жмуд 22 травня 2008 р.  

у с. Круподеринці Погребищенського р-ну Вінницької обл.  
від Сковрунського Леоніда Антоновича, 1934 р. н.

ХРЕСТИНИ  [За радянської влади хрестили дітей], шоб в 
райкомі не знали. [За це] виговор, а може й таке бути, 
шо з роботи... Шоб звільняли  – у нас не було, а  шо 
виговор – це да, було. [Хрестили], шоб не знали. От 
я поїхав в командировку, взяли й похрестили, ну, це 
договарюємся. Другий раз і на дом носили, а другий 
раз – до церкви, шоб не знали. Раньше, знаєте, трудно 
було, машин же ж не було, як зараз, – сів та й поїхав. 
Раньше кіньми, треба було когось наймати. Бо де знає 
вдвох, то знає все село.

КУМИ  [Скільки пар було кумів?] Кум і кума. Та й скіль-
ки ж?.. Я знаю, як воно раньше було; допустім, були 
такі случаї, трагічні якісь. Якшо хрещеник остається 
сам, родичів таких нема – хто його повинен воспиту-
вати? Хрещений батько і хрещена мати. Як не те, то 
те повинно забрати його до себе. Зараз їх стілько на-
беруть!.. Це як випити нема з ким, позвонив до того – 
той немає коли, позвонив до другого, до третього – то 
з п’яти вибереш.

ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Соболівка
Записала І. Балинець 2013 р.  

у с. Соболівка Теплицького р-ну Вінницької обл.  
від Демчук Любові Володимирівни, 1948 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Коли жінка в положенні, то їй не мож-
на йти на похорон і дивитись на покійника. Але коли 
я була вагітна своєю дочкою, то ходила я на похорон, 
але баби мені сказали розщібнути ґудзики. Не шити в 
свято і неділю, щоб не пришити місце або дитині язи-
чок. Вагітній жінці не можна було відмовляти у про-
ханні, бо заведуться миші і через те, якщо немає того, 
що просять, то треба шось кинути вслід. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, РОДИНИ  У нас таку 
жінку називали «повитухою». Бабі-повитусі дарують 
хустку. Казали, що для полегшення страждань поро-
діллі треба розв’язати всі вузлики, відкрити всі замки, 
вікна, двері. Також, наскільки я знаю, з породіллі зні-
мають всі цепочки, кільчики. [...] Пупа перев’язували 
сировою ниткою – та, яку напряли з конопель. [...] До 
породіллі приходили родичі, приносили в кого що 
було: хто жито, хто муку. Родини відбувались вдома 
в породіллі. 
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брали знакомих, братів, сестер, товаришів. Да, при-
дорожніх тоже брали. Казали, що якщо дитина ще не 
хрещена і дуже слабує, то треба взяти подорожніх ку-
мів. От твій дід був подорожнім кумом. В одних людей 
дуже слабувала дівчинка, і їм сказали взяти таких ку-
мів. В нас беруть дві пари кумів. Крижмо – це полотно 
чи простинь, в яку загортали дитину хрещені батьки. 
[...] Дитину ложили на кожух, хрещені батьки хрес-
тили її грішми, мати сповивала в батькову сорочку, 
тоді йшли до церкви. До церкви йшли батьки дитини 
і хрещені, але заходити батькам не можна. Куми ро-
блять те, що їм каже батюшка, читають молитву. Кума 
[після повернення кумів з церкви] повинна була за-
йти до хати і говорила: «Брали рожденне, а принесли 
хрещенне». На хрестинах дарили хто що міг, дарили 
крижмо. Зараз дарують все для дитини: одяг, іграш-
ки, гроші. Наскільки я знаю, то в нашому селі куми не 
обмінюються подарунками. [...] Виготовляють квітки. 
Давали гостям чарку горілки, калач і квітку і примов-
ляли: «На квіточку, на горілочку». Тоді горілку ви-
пивали, забирали калач і квітку і ставили на тарілку 
гроші. [На хрестинах] те що було, те й подавали: холо-
дець, капуста, каша... 

Записала І. Балинець 2013 р.  
у с. Соболівка Теплицького р-ну Вінницької обл.  

від Дворецької Анастасії Андріївни, 1928 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Казали, що [вагітній] не можна диви-
тись на пожар, щоб в дитини не було родимих плямок. 
Луче не йти позичати, бо якшо в людини нема того, 
за чим прийшла, та й буде кидатися тим, шо під руку 
попало. Вагітним не можна плести, бо, кажуть, шоб 
не була дитина замотана пуповиною. Вагітній жінці не 
можна було відказувати у прозьбі. А якшо нема того, 
то шось кинути вслід, бо миші заїдять. Наприклад, 
кусок хліба, щоб дитина їла хліб, а не глину, якшо гли-
ною кинуть. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, РОДИНИ, ПЕРШЕ 
КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  У  нашому селі на-
зивають «баба-пови туха». Повивальній бабі дарують 
хустку. Шоб породілля не мучилась і шоб легше було 
родити, казали, шо треба повідкривати двері, вікна, 
замки. [...] Зав’язували [пуповину] сировою ниткою. 
[...] В нашому селі до породіллі приходили всі родичі, 
приходили з тим, в кого шо було, але не з пустими ру-
ками. Всі збирались в домі породіллі, приходили ро-
дичі. [...]  У купіль клали різні трави: любисток, м’яту, 
материнку, гілочку калини  – дівчаткам, для вроди, 
хлопчикам клали гілочку дуба для сили. Воду вили-
вали під дерево. [...] Колиску плели з лози і чіпляли до 
сволока, в середину клали м’якеньке сіно.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Були такі 
случаї, що брали стрічних кумів, але тепер наче не 
чути, може, десь і є, але не знаю. Більшість беруть дві 
пари. Крижмо – це біле полотно, з яким ішли до церк-
ви хресні батьки і загортали дитину. [...] Дитину кла-
дуть на кожух, куми клали гроші, дитину сповивали 
в батькову сорочку, а потім йшли до церкви. Батьки і 
хресні йшли до церкви, але в церкву заходити батькам 
не можна було, а іменно матері, бо вона була до 40 днів 
після народження дитини нечистою. [У церкві] куми 
читають молитву, роблять те, що скаже їм батюшка. 

[Після повернення кумів з церкви] кума бігала по хаті 
з дитиною, щоб та швидше почала ходити, і при цьому 
примовляла: «Брали рожденне, принесли хрещенне». 
Дарували хто що міг, який міг дитині дарунок. Зараз 
дарують все для дитини: гроші, іграшки чи одяг. [...]  
[На хрестини квітки] виготовляють з барвінку, чорно-
бривців, любистку. Їх давали гостям, ще давали чарку 
горілки і калач, примовляли: «На квіточку, на горілоч-
ку». Тоді гості ставили на тарілку гроші. [...] Готували 
холодець, тушану капусту, млинці. 

ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН

м. Гнівань
Записала І. Філіпенко 29 листопада 2013 р.  

у м. Гнівані Тиврівського р-ну Вінницької обл.  
від Макридіної Людмили Григорівни, 1935 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Ну, вагітна жінка повинна... Ну, шо?.. 
Волосся вона не могла порізати, бо казали, шо вона 
пальчика дитині відріже. На похорони не можна було 
ходити вагітній. Ну, багато там не можна. Не можна... 
як коні йшли, то прогулянки були. Як вони, коні, впе-
ред йдуть, і жінка вагітна, то погана була така прикме-
та. Як відмовиш тої береминої, тож миші тебе заїдять, 
будуть і в сінах, і кругом. Колись я давно-давно  від-
мовила, в нас така Ганька жила, відмовила, то в мене 
стільки було мишей, вивести їх не могла. Не можна 
відмовляти. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 
ПЕРІОД В нас, то вже так, то вже при Союзі, то в нас 
цих бабок було мало. А моя бабуня, вона було з села... 
Там тако в кінці села така хатина, там жила баба-по-
витуха. Ще мого дядька, мою тітку і мою маму при-
ймала. Вони ще ножі під подушку клали, їх називали 
повитухами. [...] Колись жінка хоче народити, а  не 
може, страждає бідна, страждає, то беруть відкрива-
ють вікна, двері і знімають колоду з дверей. О, то як 
відкрили... і так кажуть, шо ті двері відкриваються для 
дитини. Знімали хрестик навіть, дитині під подушку 
клали. Розплітали косу, знімали, ото на руці кольцо 
знімали, не можна, шоб до пояса тут все було. То так 
казали, шо полегшували, щоб жінка родила. [...] Бра-
ли ото такі самотканні нитки, доця, то, як льонові – в 
нас так. Перерізали їх, зав’язували. Бабка мала таку 
травичку, вона її спалювала до попілу, вона її наси-
пала на пупок, примастювала добре. Брала від горіха 
шкурлупу, вкладала і тако тряпочкою зав’язувала. Там 
вона шептала, але як то родиш, шо там слухаєш, шо 
та баба говорить. Тоді говорили, то не тепер. [...] До 
сорока днів, то є «сира» жінка, так називають жінку, 
яка родила дитя. До сорока днів жінка не виходила 
на вулицю. І дитину не виносили. Можна було тільки 
мамі, сестрі. 

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА 
А диті приносили солодощі, там мед, шось солодке. Ну, 
йшли з хлібом. Перший раз до хати повинні були при-
йти до дитини з таким калачом і солодким. Так у нас 
було прийнято. Ми то не виганяли свого Миколу ні в 
які сіна, але і я, коли родила, і мої діти – обов’язково 
таке є, так роблять всі і ми робили. Ну, збирається 
вся родина велика, накриваються столи, одним сло-

ТИВРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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вом, діткам треба ножки замочити. Ну, як я знаю. 
[...] Купель заварювали із семи трав. Сама важнійша 
була така  – це любисток. Запарювали водичку там, 
травичка, наливали воду в купель, клали саму білі-
шу таку тряпочку, ну, як пельонку. Потім туда давали 
ложку меду і занурювали дитинку, і кидали або золо-
ті, або сєрєбряні монетки. В любистку – шоб він був... 
любили його, а  давали, наприклад, мед, щоб дівчата 
бігали за хлопцьом, а як за дівчинкою – то хлопці; а 
золото – то для багацтва, а срібло – то від нечистого. 
А виливали купель, так вона називається, під плодо-
вите дерево. З  дівчинки  – під жіночого роду дерева, 
а  хлопчика  – під чоловічий род дерева. [...] Колиску 
виготовляли з лози, а клали сіно і трави. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Стрічені куми  – та, колись були, 
ну, я  так не брала. Стрічені куми  – це коли дитинка 
боліє, то треба взяти на роздоріжжі: хто йде перший, 
того й беруть – то були стрічені куми. А я брала тих, 
з ким дружила, ті й були у мене кумами. [...] Дитинку 
зрання треба обмити, потім гарно одівають, біленько, 
найкращо. В колиску до дитини ставлять білий хліб, 
той, з яким будуть зустрічать кумів батьки. Готовлять 
святкову подушку і чекають кумів. До церкви хрести-
ти дитину тільки йдуть куми, а батьки, мама не йде до 
церкви. Тільки йдуть хресні, ті, які будуть хрестити. 
Крижмо, дитино, то обов’язково повинна бути біла 
простинь або відрізь тканини, ту крижму на весілля 
постелять молодим  – дівчині або хлопцю. Вони сте-
лять в першу брачну ніч. В церкві куми повинні бути... 
вірувати, мати хрестик на собі. Повинні вірити і ро-
зуміти, що вони хрестять, бо то відповідальні перед 
Богом за цю дитину, то вони стають його хрещеним 
батьком з мамою. Куми приходять з церкви, заходять 
до хати. Мати кладе в кімнаті, переступають з дити-
ною через поріг, мама ставить подушку на підлогу, 
ставить шось таке на подушку, щоб воно блистіло, – 
срібло обов’язково, можна золото, можна вишивку зо-
лоту. Ставлять куми на цю подушку дитину і три рази 
говорять: «Брали нехрещеного, віддаємо вам хреще-
ного». І  мама дає вже кумі і куму калачі. То вона ж 
[баба-повитуха] самий поважний гість на хрестинах. 
[На хрестини готують страви] різноманітні: пиріжки 
з усіма начинками– м’ясні, рибні...  Ну, як на свято. 

Записала І. Філіпенко 30 листопада 2013 р.  
у м. Гнівані Тиврівського р-ну Вінницької обл.  

від Музиченко Валентини Романівни, 1950 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітній жінці не можна було диви-
тися на калік, спотворених людей, щоб дитина не на-
родилася з вадами. Ну, ше вагітній жінці не потрібно 
було дивитися на пожежу, так як вона могла злякатися 
і вхопитися за якусь частину тіла, і казали, що дитина 
могла б народитися в плямах. [Вагітній не можна від-
мовляти], бо, кажуть, що вам не повезе в ваших спра-
вах, і все буде йти не так. А ще таке є повір’я, що в хаті 
миші заведуться, і спокою від них не буде. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Жінок, що 
допомагали при пологах, називали «повитухами». 
Вони жили в селі і були дуже шанованими, і такими 
вже немолодими жінками. [...] Повитуху запрошу-
вав чоловік породіллі з хлібом. Вона приходила у дім 
і породіллю готувала до пологів. Розплітала їй коси, 
проводила свої обряди над жінкою, обкурювала її зі-

ллям, кімнату окроплювала свяченою водою і гото-
вилася прийняти ту дитинку. [...] Ну, колись пуп ди-
тині перев’язували кінською волосиною. При цьому 
обов’язково повитуха читала молитву «Отче наш». 

РОДИНИ, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ») До 
породіллі приходили жінки, як то казали: щоб жінка 
була чистою. Вони приносили їй продукти, ну, і  все 
те, що могло знадобитися для дитинки. Ну, як родини 
відбувалися?! Приходила в оселю вся родина, знайомі, 
сусіди і святкували, поздоровляли чоловіка та жінку з 
народженням їхньої дитини. І застілля було, а як же?! 
Під час родин, то я не знаю такого звичаю [виганяти 
чоловіка з хати], але під час пологів, я знаю, що чоло-
віка обов’язково виганяли в сіни, де він чекав, поки 
жінка не народить.  [...] [Звичай взаємного обмивання 
рук породіллі і баби-повитухи] був. Жінка пересту-
пала ніж, яким баба перерізала пуповину, потім тричі 
поливала бабі руки водою, щоб усе нечисте зійшло з 
водою у землю. І цей обряд називали «злити на руки», 
або «зливки». 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Дитині в ку-
піль багато чого клали: і мед, і калину, і любисток, – 
щоб дитинка була гарною. А воду після купелю вили-
вали під плодове дерево. [...] Колиску дитині випліта-
ли в ті часи з лози і підвішували до стелі. Тепер, ка-
нєшно, цього вже не роблять, але тоді в колиску клали 
матрац, а під нього клали як оберіг кілька зернинок, 
шматочок хліба, ножиці. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», ОБРЯД ІЗ 
«КВІТКОЮ»  В куми в ті часи, як і тепер, брали тих, 
кого хотіли. Їх могло бути і дві пари, і чотири, і навіть 
шість. Щодо стрічених кумів, то їх брали, коли дити-
на була хвора, то казали: треба вийти на перехрестя, 
і хто буде йти, – чоловік чи жінка – то тих брати за 
кумів. Щоб вони нібито принесли в дім одужання для 
дитини. [...] Дитинку сповивали в пелюшки, клали її 
на гарний кожух для того, щоб дитина була багатою. 
До церкви хрестити дитинку, канєшно же, йшли хрес-
ні батьки та родичі. Матері взагалі не дозволялося за-
ходити до церкви. Крижмо – це такий шматок білого 
полотна, в  який кладуть дитинку перед хрещенням. 
[У  церкві] хрещена мати повинна бути обов’язково 
у хустині. Разом з хрещеним батьком вони повинні 
мати натільні хрестики, бути віруючими людьми. 
В церкві хрещені батьки виконують роль батьків ди-
тини, мають за неї молитися. Після повернення ди-
тину приносять до хати і кладуть на кожух, при чому 
примовляють: «Ми взяли нехрещену дитину, а повер-
таємо вам хрещену». Зараз дарують все, хто шо хоче – 
і золото, і  все-все-все. Ну, колись шо ж дарували?.. 
Шмат тканини, гроші дарували. І обов’язково до ди-
тини приходили з хлібом. Колись завжди [на хрести-
ни «бабину кашу»] варили, це зараз вже ніхто не ва-
рить, а колись варили пшоняну або гречану кашу. [...] 
Квіти робили з калини, їх зв’язували грона докупи і 
викладали в калачі. [...] На стіл готували різні стра-
ви, наприклад, каша повинна бути, тушана капуста, 
якесь там м’ясо, холодець обов’язково, пиріжки. [...] 
Повивальна баба на хрестинах – це такий як почот-
ний гость, вона теж радіє за дитину, за сім’ю, їй теж 
родичі і гості шану віддають, дякують. Повивальній 
бабі красно дякують і за це їй давали шмат полотна, 
гроші і калачі.
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РАЙОН

с. Стіна
Записала Л. Пономар  

у с. Стіна Томашпільського р-ну  
Вінницької обл.  

від Сідак Клавдії Гнатівни, 1905 р. н.,  
та Пелех Ганни Іванівни, 1926 р. н.

ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ  [Останню в сім’ї дитину] як хто 
хтів, так називав  – «мізинок». Ніякої такої ролі не 
грає. Ну, та як до дитини. Маленький, ну, таке-во. 
Йде до мами чи до тата: «Ти моя маленька». А  так, 
я знаю, – кукла. Це в нас, як внучата були, і дід Миша 
жив, бо вони вже подружені, ті мої внуки, в мене вже 
правнука є  – хлопчик чотири роки. Те й вони у нас 
доки до школи – старший у неї син, а це два роки, як 
вона дочку віддала. То це так, те добре вона не годна 
була говорити: «Дусю» [дідусю]. А ми: «Ти моя кукла». 
Вона: «Дідова кука». Таке-во. Ці старі дід із бабою до 
лучче до внучат, бо мали время.

ВАГІТНА ЖІНКА  «Вагітна», хто як каже. І на похорон 
[вагітній не можна] ходити. І я навіть маю практіку. 
Як я ходила цею дочкою, шо зара вона є в селі, то я 
була робила на свинарні. І тако якось у жнива фура со-
ломи там стояла. Варили ми бурак свиням. Ну й десь 
вогонь вийшов, бо й котьол був, варила бурак, і десь 
вогонь вийшов до тої соломи, а я ходила вагітна. Ми 
всі там свинарки лежали. Воно – «у-у-у». Началось гу-
діти. Я вибігла й побачила – та як налякалася! І тепер 
є в ней отакого червоних два пальці отут на руці. То 
казали, що це мені не можна було... Та як жахнулася 
чи шо... чи налякалася. Не треба було мені дивиться. 
Сама перша вибігла.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  [Називали] «бабка». 
Була і в мене бабка тоже. Це самого меншого брала 
бабка. Я не вспіла в роділку зайти. [...] Колись давно 
зав’язували цим прядивом. І  шоб ше й з матірки... 
Ви знаєте, що матірка є і лоскінь? То й з тої матірки... 
якось там вони вже тримали і пуп, із матірки тим та 
в’язали, шоб ця дитина, як буде жити, шоб діти мала. 
Бо, кажуть, як зав’язать, це може правда чи ні, пупець 
плоскінем, то буде бєздетний. Десь хранили. Як діти 
малі дома... Потом не знаю, де ті пупи.

«НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ»  Правда, бо моя мама роз-
казувала, – мій самий старший брат, із п’ятнадцятого 
року, родився в чепчику та й пропав... хтось украв і 
так йому щастя й ні було. Десь пропав із хати, не знаю. 
Вже висушений був, і пропав не знаю де. Хтось украв 
чи шо? Так щастя й нема. Це таке казали, мама казали, 
шо таке воно якесь разноцвєтне, як шовкове, то той 
мішечок.

МЕНСТРУАЦІЯ  А тако кажучи, як місячні є, то не мож-
на йти до дитини навідуваться. Висипати по дитині 
рани буде, «кошуля» кажуть. А то золотуха чи якось... 
[Кошуля] – дитина в ранах.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Кукурузки кидали в ку-
піль варили, і там вони собі варились, вже аж полопа-
ють, порозмокають. Із зерном. Суху в купіль кидали, 
це, казали, шоб дитина виполнялася. Після купання 

на таке місце [виливали], шоб там ніхто не ходив. 
Та я завше як скупаю, то й виливю де, шоби ніхто не 
ходив, десь або піжмур, там шоб ніхто не ходив по 
тім місці.

КУМИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Зразу запрошували лиш 
котре рідні, а тепер уже, аби знакомий, по-харошому 
чи як там, то запрошують таких – хто кого хоче. Було 
таке. Й у мене було навіть колись. Ше воно слабе. Не-
сли до христа. То сказали, шоб ця дитина жила, то 
першого кого стрінеш, як несуть до христа, у  куми 
взяти. От так ми і взяли. Казали, що це встріний кум, 
встрічений. Дві пари брали і чотири брали куми. 
Мали брати крижму. Ну, хто що має. Чи хустину, чи 
там крам якийсь, матерія, чи... [На хрестини готува-
ли:] мнясо, росіл, голубці, а там уже чи сливки, чи мо-
локо, чи таке – солодке. А тепер уже... [Росіл готують 
так:] капуска кисла, картофель із мнясом – то й буде 
добре. І зажарили все – росіл. А борщ варили лиш на 
обіда. Сливки сухі варли. Варили кашу пшоняну, ка-
пуску варили, гречану варили кашу. Варили й каші. 
Хто як [заправляв]. Як цю пшоняну, то салом, а  то 
ж і сало, і олія, і цибуля...[...] Шо робила [повитуха]? 
Давала кумам калачі бабка. Кождому куму клала ка-
лача, з  дюркою, плетений вчетверо, ввосьмеро. Ну, 
в нас під двійняк виходив четверо, а тоді зверхи уже 
верхняк: той вчетверо, той вісім пелюсток вийде ка-
лач – переплітане, як ланцюжок. Тоді робилися такі, 
як горкові. Казала, що просить кум і кума на калачі, 
а баба на квіточку. Було там же квіточка з барвінку, 
з васильку. Ну, полумисок, на споді полумиска є жито 
трошки і дві чарки з вином. Це мають ті куми пити 
вино, як уже брали, получали ті калачі. І  квіточки 
баба дає. То й така поливка була. [Квітка] у калачі. На 
тісто покладе квіточку, то й калачі беруть, і квіточку 
забируть куми. А полумисок з чарками оддають уже 
бабі назад.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Дітям 
давали імена за календарем], як попаде [народження] 
на свято. А як ні – то вже, яке хоч. Од, напримєр, мій 
цей, самий менший, зараз в Дніпропетровську, ро-
дився на Катерини, а він хлопчик. Ну яке дать імя?.. 
Недалеко Николая, то Николай дала. А  я, розказу-
вали мені, родилася на зимного Николая, а я дівка – 
Ганни, тут скоро Ганни, то й назвали. А як отако вже 
далеко од свята, то там вже собі, як хтів. А як вже на 
свято припадеться, близьке яке свято, то вже дають 
приблизно по цім святі. [...] Я то чула. Тіки це мені не 
траплялося. Як у дитини це-во... біди є, шо воно со-
хне, то десь якийсь постіль [?] находили, викопували, 
варили, купали і так казали: «Оце ж треба купати в 
цім... і ту ямку де викопали вилляти той купіль. Або 
буде жити, або вмре». Це так було. Після того, воно... 
уже якийсь йому буде край. [Жостік] – рослина така 
вона. Високе росте, якесь розовеньке... цвіточки. 
Я його не знаю добре. [Біди] – то паршивіла дитина. 
Упала в біди дитина. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ГОДУВАН-
НЯ ДИТИНИ, ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР Дрантья яке, 
розпірне, сорочку яку стару. Не було цих  – ні соро-
чини. Пілочками такими й воловняними повивали. 
Було спірять ото із старої сорочки. [Не можна одяг 
вивертати до року], не знаю чого. Шили [самі], бо 
були недостатки  – таке время було. І  шо бачили, то 

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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ліпили. [Сорочечку] шили з полотна. [...] [Діти каза-
ли на молоко] – «моня», на хліб – «папа». [...] Гралися: 
«кар-кар – ворона дітям кашу варила, на порозі сту-
дила, тому дала, тому дала, а тому не дала. Фай-фай – 
полетіли».

с. Яланець
Записала Е. Блоха 7 грудня 2011 р.  

у с. Яланець Томашпільського р-ну  
Вінницької обл.  

від Блохи Михайла Михайловича, 1941 р. н., 
 Блохи (Бабиної) Ольги Василівни, 1949 р. н.,  

Пітік Валентини Михайлівни, 1965 р. н.,  
Кучер Зої Михайлівни, 1947 р. н.,  

та Зінєвої Анастасії Григорівни, 1930 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Жінка не повинна була в свято ні-
коли шити, рубати, не повинна була дітей бити, не 
повинна в свято горох зірвати, не повинна на поже-
жу дивитися, це обов’язково не можна дивитися, бо 
плямка може бути на дитині. Якщо попроси вагітна 
жінка щось у людини, то треба обов’язково дати, 
бо може зробити миш дюрку у цеї людини, яка їй 
не дасть, у дорогій одежі може зробити миш дюрка, 
якщо не дати вагітній жінці того, кого вона попросе. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, РОДИНИ  У нас назива-
ли таку жінку, шо допомога при пологах, називали 
Міляркою, Міляркою. [...] Якшо жінка родила дома 
дитину, вона сама після пологів встала і урвала кусок 
білої, білого полотна, і сама зав’язувала пупок дити-
ни. [...]  До породіллі мали права приходити родина, 
яка приносила роділлі їсти і дитині подарок. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Запрошували в куми родину і ха-
роші сусіди запрошували. Такі випадки були, шо 
навіть я сама про себе хочу сказати. Моя мама роз-
казувала, шо я була... Шо я народилася, мама мене 
поклала надворі на дорозі, яка перша стрічна людина 
йшла, мама її взяла за куму, шоб я вижила, бо старша 
сестричка померла. Вона мене підняла, і до цеї пори 
я до неї кажу «нанашко». У нашій місцевості прийня-
то брати дві пари кумів. [...] Якшо йшли до церкви, 
брали новеньке одіяло, купляли, і купляли новенькі 
пелюшки, замотували дитину у всього новесеньке і 
гарнесеньке. Ішли до церкви хрестити, ішла мама і 
тато. Хлопчика брали на руки старші куми і несли 
у вівтар, бо мамі не розрішали. Приходять додому 
люди всі веселі, дитинку похристили, сідають за стіл, 
обідають – як обично.[...] Крижмо – це таке, шо кла-
ли, йшли до церкви куми і брали крижму для того, 
шоб на тій крижмі класти дитину, і батюшка на цих 
крижмах христив дитину. Хто шо мав: покривало, 
простинь, гарну хустку. Хто шо мав – клав на дити-
ну, і на тих крижмах христили дитину. Куми повинні 
поводитися тихенько і спокійно у церкві, не смія-
тися, нічого, тихенько.  [...] Кашу варили на хрести-
нах обов’яз ково, того шо не такі часи були, як зараз. 
Каша була пшоняна, ячміна біла, не було гречаної, 
бо не було тоді, це зараз є всьо, от... Вівсяна і пшо-
няна була, і  яка хоч. І  горохова, всіляка каша була. 
На хрестинах всьо подають: і котлєти, і холодєц, іго-
лубці обов’язково, капусту жарили... Ну, шо дають? 
Сливки обізатєльно, солодке, кисіль молочний дуже 
вкусний був. 

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Нестерварка
Записала Н. Носкова у с. Нестерварка 

Тульчинського р-ну Вінницької обл.  
від Сироти Раїси Олексіївни, 1939 р. н.,  

та Андрусенко Олени Іванівни, 1939 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  На пожежу, як вагітна жінка, не долж-
на дивитися, а якщо побачила, то не треба хвататися за 
руки або за лице, бо буде тоді червоні по лиці або по 
руках: за шо вона вхватиться рукою, так і буде черво-
не п’ятно оставатися.  На мерця ніззя дивитися, тому 
шо тоді буде дитина жовта – така, як омерлець. Вагіт-
ній жінці нільзя відмовляти у проханні, тому шо, якшо 
вона прийшла у вас шось попросила, то треба її дати, 
бо тоді як ви не дасте, тоді миші будуть їсти всьо. Всьо 
поїдять. Бо коли вона попросила у вас, а ви її не дали, то 
нільзя ніколи кидати услід за нею, тому шо тоді дитина 
родиться і буде їсти всьо тоді підряд, чим ви кинете.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, РОДИНИ Жінка, яка 
брала при родах дитину, то її називають «повитуха». 
Повивальній бабі дарують хліб і рушник, і гроші.  [...] 
В нас, як жінка роде дитину, в нас чоловік не присут-
ствує, відправляли з хати, а зараз вже і родять і при 
чоловікові. [...] До породіллі могли приходити всі, тіки 
не можна було ходити до породіллі жінці, яка була... 
менструація, бо тоді дитину буду всю обкидати при-
щами. Ну, родини... вже як жінка родить дитину – на 
другий день посходилися там, свої тіки хатні, посиді-
ли, погостювали та й так...

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  В  купіль ди-
тину купали, клали завжди, як купали, череда-трава, 
чистотіл і багато ще інших було різних трав. Для ди-
тинки клали, щоб очищалось тільце. Потім, коли по-
купали, воду, якшо дівчинка, виливали під яблуньку, 
вишню, а  якшо хлопчик  – виливали під грушку.[...]  
Матрас робили дитині з садкового сіна, м’я кенького 
садкового сіна, шоб дитині було випріте тіло. Колис-
ка була така зробляна з рогози, така, як люлька, довга, 
і  підв’язували до бантини, і так колисали дитину.

КУМИ  Куми завжди старались запрошувати нерідних – 
чому нерідних і близьких, тому що рідні й близькі 
завжди разом. І  з кумами не можно було сваритись, 
тому старались брати кумів зовсім посторонніх лю-
дей, сусідів, інших друзів. Стрічених кумів  – да, був 
такий обичай раніше, шо брали: виходили на вулицю, 
яка людина перша зустрічалася з хлібом і з рушни-
ком, тому давали хліб і рушник й того запрошували 
до кумів, шоб похрестити дитину, тому вони нази-
вались «стрічені куми», бо їх случаймо зустріли. Ну, 
в нашій місцевості раніше брали дві пари і три пари 
кумів. Перша пара  – це були основні куми, які три-
мали дитину до хреста. Всі разом тримали, а  главна 
пара – це перша пара. Ну, куми поводять себе в церк-
ві з повагою, приходять в церкву з дитинкою. Дитині 
обов’язково купляють хрестик. Батюшка, як похрес-
тив, то чіпляє дитинкі на груди. Ну, відносяться з по-
вагою, тіки з повагою.

ХРЕСТИНИ  Ну, дії такі дуже важливі не відбуваються. 
Приходять куми. Раніше не було таких одьожок, коф-
точок, повзуночків. Дитинку завивали в пєльонки, 
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пельонки робили з чого могли, де яка була сукня, які 
простині, полотно. Завивали дитину в полотно, одя-
гали. Якщо хлопчик  – завивали в батькову сорочку, 
а потім в кожух, бо одіялків не було. І більш така була 
традиція, що, як завернуть в кожух, буде здоровий, 
великий, могутній і крепкий. О, і несли до хресту. До 
церкви йшли хрестити тільки куми, а батьки в церкву 
не йшли до сорока днів. Крижмо – це кусок тканини 
або одіяло, рушничок, в кого яке буває, або покривало. 
Приносять кум і кума крижмо. Потім, коли у церкві 
освящають, ложать дитину на крижмо і заповивають 
дитину у крижмо. Повернення кумів з церкви, коли 
куми вертаються з церкви додому, як приходять до 
хати, обертаються три рази від стола до стола, від сто-
ла до порога, а тоді вже кладуть дитину, на кровать ло-
жать, а потім вже сідають і гостюють. Ну, повивальна 
баба на хрестинах дивиться за дитинкою, переповиває 
її, щоб вона не плакала, щоб вона тихенько спала, спо-
чивала, і заодно гостює з гістями. На хрестинах йдуть 
люди з сіллю, з рушником, і хто шо має, то й приносе: 
хто має рушник, хто має якусь матерію... А нє, то не-
суть гроші. [...]  В нашій місцевості такого звичая не 
було з кашею. Раніше, як не було що їсти, то варили 
кашу, а взагалі старались пригостити в день охрещен-
ня дитини чимось більш смачнішим, на такі поводи 
тримали... в кого гуска була, курка в кого, може, й ка-
банчик. Того старалися пригостити гарно або вже як 
бувало. А імєнно з кашою такого звичая у нас нема.

с. Сільниця
Записала А. Джуринська 2013 р.  

у  с. Сільниця Тульчинського р-ну Вінницької обл.  
від Лиман Стефи Дмитрівни, 1948 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітна жінка повинна була вести себе 
чемно, ні з ким нікуди не ходити, не пити, не кури-
ти, так як зараз роблять молодьож. Колись такого не 
було, як зараз. Оце так. Нічого поганого не робити, 
шоб дитині було гарне життя. Всьо, шо каже [вагіт-
на], треба давати, бо будуть миші гризти цілий рік, 
поки вона не прийде просити шось другий раз і ска-
же: «Дайте шось». І тре дати, бо миші будуть цілий рік 
гризти всьо шо є. Це точно. 

БАБА-ПОВИТУХА  Та жінка, яка ходила до дитини, шо 
родила другу дитину, то казали «повитуха». Я колись 
тоже такі роди приймала в дівчини, вже хлопчику тому 
22 роки. Назар зветься, Король, тут в нас по-сусідах 
живе. [...] [Для полегшення страждань породіллі], як 
була молода, то розв’язували і казали, шоб не було гу-
дзів, коси шоб були розпускані, ніяких кольців, і в ву-
хах шоб нічого не було. І тоді буде гарно родити. Тоді 
всі родили самі, не так, як зараз, з докторами, а тоді всі 
родили. [...] Бабі дають хліб за те, що вона допомогла 
розродитися молодій жінці і дати життя новій люди-
ні. Дарували ше кусок ткані на плаття. А якшо мати 
могла вишивати чи бабушка породіллі, то шили бабі 
блюзку таку. Давали ше пляшку горілки чи вина, хліб 
додому – і всьо.

ПУПОВИНА, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  
Шоб було всьо добре в середині дитинки, то беруть 
від тіла дитинки на два пальці вище зав’язують про-
стою ниткою пупчика, кишечку цю, шо від мами йшла 
до дитини, і  вона потом зав’язується. Бо як менше 
зав’яжуть, то тоді може бути грижа пупова. Це має 

робити людина розумна, яка має освіту. Не так, як ми 
колись відрізали. [...] Ну, баба-повитуха, як приймала 
вже пологи, мила руки в тій воді. Обмивали руки жін-
ці  – то, шоб кров дитини змішалася з духом матері. 
І цю воду, змиту з породіллі рук і баби, несли в садок 
і виливали: якшо хлопчик, то під яблуню чи грушу, 
а якшо дівчинка, то під кісткове дерево – вишню чи 
абрикосу. А  як називався?.. «Рукомийки», може, чи 
шо?.. Не знаю навіть.

РОДИНИ  До породіллі тільки йшли жінки. І то тре ше 
дивитися, шоб на ній не було критичних днів, як ка-
жуть зараз, бо якшо прийде така жінка, то дитина 
буде плакати, може болєзнь якась приключитися, то 
треба, шоб приходила чиста жінка. Несли хліб, цукер-
ки, мило несли тоді, і зараз тре, шоб так несли. Зараз 
шо  – несуть гроші, шоб дитина мала достаток. Я  не 
знаю, чі виганяли тих чоловіків. Баби збиралися, ро-
дини відмічали, пили по чарці, співали гарних пісень 
про матір, шоб було весело, шоб в дитини було гар-
не життя. Чоловіка – не знаю, чи виганяли, в нас не 
виганяли. 

 ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Всамперед ди-
тині клали в купіль гроші, бумажного рубля, череду – 
трава, шо росте в березі, – шоб чистеньке тільце було, 
і тоже купали дитину. Брали таку байову пелюшку, за-
мотували дитинку, клали туди ці гроші, потім витягу-
вали, замотували в вузличок і тримали, поки в дитини 
не буде весілля. Тоді ці гроші розв’язували і клали в 
квітку весільну. А воду – то виливали в садок, під де-
рево таке, шо родить, родюче таке, шоб ніхто там не 
ходив. [...] Колись колиски були з лози плетені, діди 
плели. Прив’язували їх до стволу, кагачок прибивали 
і колиску прив’язували, і колисали так дитину. Але за-
раз вже молодші, то колиски дерев’яні роблять. А  в 
колиску клали ножа або цвяшка, шось гостреньке, але 
ніж свячений шоб був. То клали, шоб дитина не боя-
лася вроків. І це так до року, поки вона там лежить; то 
треба, шоб так воно було. 

КУМИ  Є  такі випадки, шо вийшла людина, каже, шо 
хочу того за кума, того брати. А  чоловік каже: «Не 
хочу, бо, – каже, – всяке буває». Як молоді, то хоче собі 
коханку взяти за куму. А жінка каже: «Нє, не буде ні-
якої коханки цеї твеї, ото зараз кого першого вийдем 
побачимо, того і заберем». І такі були випадки, шо ви-
йшла жінка і чоловік, йде там старе таке, – і беруть, 
і до хреста ведуть. І то добрі куми, то самі лучші, ті, 
шо зустрілися на дорозі, – то Бог послав. А так брати 
можна будь-кого: і діда, і бабу можна, і брата, і сестру. 
В звичаї кажуть, шо беруть братів, сестер, бабу, діда – 
то вже таке. В нашій місцевості по парі беруть. Це за-
раз беруть по дві парі, та й зараз вже не беруть. Був 
період, шо брали по парі, потім як женився, в совєтскі 
врємєна, то брали по трі парі, шоб з ким гуляти. А за-
раз люди стали жити, вроді би і гроші є, і достатки, але 
вже гульків таких немає, то беруть по одній парі, шоб 
менше було розходів на балі. Крижмо – це колись бра-
ли кусок полотна чи льону кусок такого, а потім вже 
пізніше брали простинь, але шоб було всьо таке чисте, 
шоб була чиста дорога в дитини і чисте життя. Отой 
кусок матерії  – то була крижма. Клали дитину, і  ба-
тюшка хрестив. І то крижмо треба, шоб лежало дома, 
в хаті. Ну, то знак такий, шо поки те крижмо є, то воно 
оберігає дитину. Ну, це якби оберіг. 

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ  РАЙОН
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ХРЕСТИНИ  Дитинку так сповивають, шоб були ручки і 
ножки закриті, но так, шоб їх потом можна було б від-
крити в церкві, якшо треба. А так дитину кладуть на 
подушку, батьки хрещені беруть подушки і кажуть: 
«Беремо нехрищенне, принесемо молитвенне». Ідуть 
з дитиною в церкву, христять, батьки христять, мати і 
батько хрещені. І тоді ше приносять дитину, похристи-
ли, несуть додому, кладуть на ту саму подушку і кажуть: 
«Брали молитвенне, принесли хрищенне, як бачили під 
хрестом, щоб бачили під вінцем». О-о-о, такий звичай 
є. В церкву йдуть, то, шоб не йшли в туалєт, як візьмуть 
дитину. Ні кум, ні кума не йшли, бо як підуть в туалєт, 
поки батюшка не похрестить... бо буде дитина впісюва-
тися. Як приходять куми з церкви – то шо? Приносять 
дитину, мати годує, а кум з кумою вже кумуються. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В  ЦЕРКВУ  Матір беруть, шо 
породила, до виводу. Це так треба, шоб... якшо там 
батюшка вичитує молитву над нею, і вже вона тоді як 
очищається, має право вийти в люди. І дуже до виводу 
харашо йти, бо якшо дитина породилася  і охрещена 
в церкві, а мати не була до виводу, то в дитини не буде 
добра доля. 

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ  
РАЙОН

м. Хмільник
Записала В. Підпала 5 грудня 2011 р.  

у м. Хмільнику Вінницької обл.  
від Марчук (Жук) Лариси Іванівни, 1939 р. н.,  

родом із с. Станіславчик  
Жмеринського р-ну Вінницької обл.

ВАГІТНА ЖІНКА  Казали, на пожежу не можна йти і не 
можна там... хвататися за шось, бо пятно останеться. 
Ось одна за лице хватилася – і в неї красне пятно. От 
так. Кажуть, як пожар, то нільзя хвататися, бігти і десь 
братися за шось тако, знаєш, бо пятна будуть ці крас-
ні. Були обряди, шо не можна вагітній, допустім, від-
казувати нічо, бо якшо відкажеш, то моль всьо поїсть 
в тебе. Всю одежу поїсть. І якшо вагітна шось просить, 
то нільзя їх відказувати. 

ПОЛОГИ  Ну, акушерка... І повитуха тоже. Ну, це в лікар-
ні ж всі родилися, так. Зав’язували чим вони?.. Нитка-
ми зав’язували, по-моєму. Всі в лікарні рожали. Ось 
там, де я жила, в селі напротів дому моєї мами, баби 
Мотрі, і дом – то-то для роділлі. Туди привозили, там 
була акушерка. І тоді, як шо, – всіх туди везли. Ну от, 
допустім, дєдушка Міша, то баба Ксеня родила його 
дома. Якась жінка там, сусідка прийшла, помогла ро-
дити і положила дитину на печі. Потім прийшла баба 
[бабуся новонародженого], а старший братик каже їй: 
«Там лялька на печі лежить». 

РОДИНИ  Треба було до дитини шось нести. Хто мав 
право? Говорили, шо місяць не можна дитину нікому 
показувати. Носити її десь там. Але я не знаю, чи це 
точно соблюдалось. Хто мав право – то хороші люди, 
а поганим не треба було дитину показувати. А нести 
треба було обізательно щось для дитини, хтось – якісь 
колготки. Ну, тоді не дуже їх було. Хтось – матеріал, 
пільонки. Но треба шось принести.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Купіль  – це 
там, де купали дитину. А клали любисток, шоб любили 
хлопці, дівчата, травичку. Я не знаю, як мене купали, 
але коли я купала мого сина, то прийшла до нас моя 
родичка і любисток принесла, і положила, та й каже: 
«Шоб дів чата любили». А воду виливати, кажуть, не 
можна там, де люди ходять, не треба, шоб по ній хо-
дили. Десь виляти так, шоб ніхто не ходив, бо буде 
дитина плакати, не спати. Виливати на межу. [...] Ну 
її [колиску] виробляли, як та корзинка, плели з лози. 
Ми нічого такого особенного не клали  – постелили 
одіяльце, подушечку маленьку, шоб було м’якенько. 
А от я мала була і приходила в гості до когось, то там 
до стелі цепляли колиску, а вона – як кошик. І ложать 
туди дитину, і мама як лягає на кравать, то може дити-
ну колихати. А шо клали?.. Ігрушки цепляли. 

с. Березна
Записала Л. Артюх 6 серпня 1989 р.  

у с. Березна Хмільницького р-ну Вінницької обл.  
від Басалиги Галини Митрофанівни, 1938 р. н.,  

та Зеленої Марії Миколаївни, 1914 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вона [циганка] казала: «Я беремена, 
дай!» А як не даси – вона кусне себе за руку й миші 
тобі все погризуть. Так і було. Любить дитина гриз-
ти комини, білу глину, то це кажуть, що беремена не 
повинна нічого позичати, а як не позичить, то дитина 
буде глину гризти, бо вона, ця сусідка, викине щось, – 
вутяка чи глину – щоб миші нічого не поїли в хаті.

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ 
МІСЦЕ  Баба-бранка казала породіллі рухатися, ходи-
ти по хаті, не лежати. У теплій воді роженицю парили, 
водили по хаті, а вже як роди почалися, то поклали – 
родила. [...] Віддячували бранку: як іде додому дають 
з собою хліб у хустці, гроші. [...] Як в сорочці родить-
ся, то щасливе дитя буде. [...]  Пупа різала до книжки, 
щоб письменний був. Ховали в прискринку пупчик, 
давали розв’язувати, щоб розумне було. [...] Місце 
бабка закопувала десь, може, коло порога, щоб ніхто 
не брав, собаки не викопали. [...] Ходила [пови туха] 
неділь шість до неї [породіллі].

РОДИНИ, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»),  УВО-
ДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ,  Родинів не робили. 
Близькі родичі несли хліб, яке їдно, сало. Казали: 
«Дові ́датись». [...] Зливали в шість неділь на руки. [...]  
Шість неділь роділля з двору не має права виходити. 
Баба йде в церкву з молитвою, їй дають хліб, гроші, 
вона несе попу ́, через три дні, давали ім’я дитині. Це, 
либонь, уперед іде з молитвою. А  виводилась через 
шість неділь.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, ВРОКИ, ЗАБОРОНИ, ПО-
В’ЯЗА НІ З ДИТИНОЮ  Як колись чоловік зайняв ху-
добу в попа, а баба прийшла по ім’я з молитвою, піп 
назвав дитину Луп. Баба просила-просила – він ніяк. 
Прийшла, каже чоловікові: «Твого сина назвали Луп». 
[...] Від людей – злизують з лоба, щоб нічого не було. 
[...] Нігти не різали, обгризали до року зубами, нігти-
ки собі за пазуху кидали – невідомо для чого.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Щоб молоко прибувало, лучче їсти, пити 
молоко, хоч і в піст. [...] Від грудей через рік відлучали. 
Щоб відлучити від грудей, [брали] цілушку, воду свя-
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чену за пазуху, щоб дитина переходила на свій хліб, 
печуть хліб спеціальний. Перчицею чи часником на-
мазую груди, воно лизне й плаче, щітку чесальну ста-
вили, щоб дитя укололося. Часник дають роділлі. Цю 
цілушку вмочають у свячену воду, дитину поять цією 
водою, а цілушку їсть мама. Другий раз не допускають 
до грудей. Як дати ще другий раз цицьку, то буде дити-
на погана на перехід, тобто перейде дорогу й буде ко-
мусь не вестися. Треба [казати:] «Тьфу, нечиста сила, 
не зачекала». А були хороші на перехід. Були й тепер 
є. Як дуже добре співа, а єдна жінка, що їй цицьку два 
рази давали, вона дивилася на ту, що співала [на ви-
праві в армію]. Стало погано, тошнило, все віяле, мо-
чею вмивалася, сито... й свячену воду порскали через 
сито. І все пройшло. А баба та й пішла додому.

КУМИ  Кума з хлібом, хусткою, крижмом [йде на хрести-
ни]. Як кума перша прийшла, то буде друга дівчинка, 
а як кум – то хлопчик. Родичів брали за кумів. Брали 
молодших, що хресні були молоді, щоб дочекали за-
між віддавати. Колись брали дві-три парі, а  старші 
куми до церкви йшли. Тепер беруть єдну пару. Всі три 
пари беруть держать крижмо. Тепер кладуть дітей на 
крижмо. І кума тримає. 

«ПОСТРИЖИНИ»  До году не стригли дитинку. В  год 
кум стриже. [Кажуть, що йдуть] на стрижки, постриг-
ти. Щоб славні коси були, наголо стригли. Коси на 
воду кидали, щоб росло гарно. Тепер на пам’ять збері-
гають. А так коси не викидати, бо ластівки візьмуть на 
гніздо, то голова болітиме, то треба палити.

  ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»    Несли хліб з со-
бою гості. А як бере [дитя] до хресту, кладе бабка на 
кожух на ліжко, багатий буде. І  тепер  – дитину кла-
дуть, молодих садять на кожух. Від хресту [прийшли 
і кажуть:] «Взяли молитвенне, принесли хрещенне». 
Свічки світили, коли обідають; гасять, ховають до 
року, як рік роблять – світять. Пара свічок. Як бага-
тіщий – калачі пече [на хрестини]. На хрестини й ве-
сілля [готують] розсольник, «гогірки» називали. Ка-
пусту тушили, холодець – багаті. Кісток не виймали. 
У ночвах дерев’яних млинці або пампушки, з чим хто 
має, – сиром, капустою, а багаті – холодець, вареники, 
пиріжки. Каша гречана чи пшоняна. Гогірки, капуста 
варена. Як був холодець, то дуже хвалили весілля, бо 
бідність: «От було весілля, холодець з стола не сходив!» 
Своїм рідним, як є діти, давали гостинця щось із їжі. 
[...] Квітки робили. Бранка [робила] з зеленого барвін-
ка, взимку [брала] сушені помнячки, чорнобривчики, 
колосочки з [різдвяної] куті, снопа. Різдвяне жито, ор-
дань-говес лишають для бабиної квітки – два колосоч-
ки, либонь, ниточкою зв’язували. В’яже в хаті, у миску 
склала, а тоді, як за стіл посідали, кончили гобід, несе 
по дві квіточки кумові і по дві кумі, вони п’ють, ці-
лують в руку бабу, забирають, а в полумисок – гроші, 
це її гроші. А тоді – всім по одній, з чаркою. [Казала]: 
«На квіточку, на горілочку про́шу». У квіточках дітей 
купали, у кого діти. А кумам – і на квіточку, на горі-
лочку, а похресникові – на кашу. Перші гроші віддає 
для похресника. Й зараз в’яжуть. 

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Нечистою силою [лякали]. Русалкою 
в житі, з косами злове русалка, як жито зелене, – вбра-
на, не гола, боса, молода, дуже гарна. У кого вмирали 
діти нехрищені, то стають русалками. Лоскоче, як зло-
вить, смієшся аж до смерті – лякали, щоб не толочили 

жито. Баба желізна, як лізли в огірки, – яка вона, не 
знають. Водяником – як лізли до криниці або до Бугу. 
Виду його не знають. Циганами лякали дітей, бо вони 
ходили ворожити, просити, красти, коней кувати, 
сапи робити. Багатьох оббирали, туману напускали. 
Дітей не крали, то тільки так лякали: «Цигани тебе 
заберуть». Бабою-ягою [лякали] – в коноплях сиділа, 
в житі, вона з рогами. 

с. Воронівці
Записала А. Ковальчук 2001 р.  

у с. Воронівці Хмільницького р-ну Вінницької обл.  
від Плотиці (Войцюцької) Марії Іванівни, 1939 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Не бити кота ногою, Боже борони, бо, 
казали, якийсь волос буде в дитини, але я не знаю, шо 
це таке. Не можна було нізащо ходити без фартуха, 
бо лиса дитина вродиться. Не можна було йти нікуди 
на хати позичати, бо в теї людини миші все поїдять. 
Ну, на мерця, кажуть, шо і зараз не можна дивитися. 
На пожар, якшо подивишся  – злякаєшся, візьмеш-
ся рукою за голову, то там буде пляма. Це так каза-
ли. Дуже багацько забобон було. Казали тоже, шо не 
можна було бачити мерця. Але не всі слухали, бо не 
всігда справджувалося. Не можна беременним ходити 
позичати, бо якшо немає, то миші все переїдять. Не 
можна відмовити вагітній жінці – якшо є, то тре дати, 
а як нема?! Нема в тебе, і прийшла до тебе береминна 
шось позичати, то, якшо хароша жінка, то треба ви-
нести кусочок хліба, то дитина буде їсти хліб, а якшо 
нехороша, то кине землі кусочок чи глини, то дитина 
вродиться, так казали, та й буде їсти дитина, – зараз 
кажут, шо не хватає якихось вітамінів, – а тоді казали: 
буде їсти те, шо викинут, бо якшо не викинут, то з’їдят 
все миші. Так колись було. Кажуть, шо якшо відказа-
ти бєрємєнній, то миші заведуться. То відказувати не 
можна було. А  якщо бєрєменна вже прийшла щось 
позичати, а  в тебе немає, то треба викинути шось 
вслід за нею – шо хто хоче. Як хароші люди, то кида-
ють кусочок хліба, шоб хліб дитина їла, а не – шо по-
пало. Бо кидали і глину, і пісок. То через те бєрєменні 
не йшли позичати, шоб не ріскувати. А люди боялися, 
шоб до них не прийшла позичати бєрєменна, бо миші 
всьо вдома поїдять.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Колись ми 
називали жінку, шо помагала родити, «баба-повиту-
ха», а  вже потім стали казати «акушерка». Бабі-по-
витусі нічого не давали, тільки хустку і хліб, і  всьо. 
[...] В  нас казали, шоб лекше було родити, то треба 
всі двері поодчиняти, коси розплести, якшо не може 
породити. Дивитись, шоб коси ні в коїм случаї не 
були закручені. Колись коси були заплетені, то коси 
розв’язували, якшо не може породити. Казала мама, 
другий час баба була Уляна, то вона Богу молилася до 
каглянки, то помагало. Ну шо, розв’язувати треба, шо 
є, двері отчинити, розв’язати пояса, ґудзики, ну, все, 
шо кругом зав’язане, бо казали, шо якшо не може по-
родити, то шоб ніде нічо не було зав’язане. [...] Люди 
сіяли коноплі. І з тих конопель матіркою зав’язували 
пупа. Була ше плоскінь, то вона вибиралася зразу. Ка-
зали, шо якшо зав’язати нитками з плоскіні, шо ми 
вперід вибирали, то в цеї жінки більше не буде дітей. 
А вже прадівом чи ниткою з матірки зав’язували пупа. 
Ну шо примовляли, то не знаю...

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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28 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

РОДИНИ, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  Всі 
могли прийти до породіллі, але тільки не з пустими 
руками. Тільки не можна було приходити дівчатам і 
жінкам, в яких була менструація, бо казали, шо тоді в 
дитини будуть вавки. Але ті, хто приходили, обізатіль-
но шось брали. Шо тоді... де в кого було?.. Але брали 
шось їсти чи якусь пельоночку. Зараз беруть вже якісь 
розпашонки, а  тоді такого не було. Вопшем, брати 
шось треба було обізатільно, але главне, шоб хліб при-
нести, шоб мала дитина хліб. Навіть якшо нема дома 
цілого, то хоть кусочок. Бо казали, шо тоді матиме все 
життя хліб. [...] При мені вже чоловіків не вигонили, 
але моя мама казали, шо вигонили. Бо нашо чоловік 
в хаті, як там жінка родит. Ті й його вигонили. Може, 
й так колись було... Як роди, то нашо ж чоловік там, 
якшо роди? Канєшно, чоловік не повинен там бути. 
[...] Я не знаю, як називався [звичай]. Був рушник, їй 
[повитусі] давали руки терти рушника, після того як 
помила руки, після родів, як зав’яже пупа, опов’є ди-
тину і подасть до породіллі. І рушник був, мама каза-
ла, виключно для баби-повитухи. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В  ЦЕРКВУ  Родили, а була ко-
лись же одна хата, більш не було, то породіллю заві-
шували шторою чи простінню. Роженьці не можна 
було йти до стола. Її заслоняли, вона там була і туди 
подавали їй їсти. Шість неділь вона не мала права ні 
на дорогу вийти, ні нікуди. Не мала права, поки не піде 
до виводу, піде в церкву. То як з хлопчиком, то брали 
в вівтар в середину, а як з дівчинкою, то не можна. Аж 
тоді вже після виводу вона має право десь піти. Ше на-
віть як я родила, то тоже шість неділь не виходила на 
дорогу. Тепер же всього не так. Музику наймают, гос-
ті великі роблять, готовлять сильно, фотографіруют. 
І роженіца вже виходит до гостєй зразу. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Клали [в ку-
піль] першу квітку півонії, як перша квітка розцвіте, 
любисток такий був – клали, купали, а череда, то це 
купають геть зараз, таке, шо по берегах. То це казали, 
шоб було тіло чисте, шоб не було прищів, а  півонія, 
то це, шоб була така дівчина гарна, як зацвіла, то це 
зібрали цвіт і купали дітей в ньому. Моя мама казали, 
шо обізатільно клали татарське зілля і череду. І квіт-
ку кидали в воду ту, шо христили дитину, шоб не сла-
бла. А потім цю квітку затикали за образ. Воду, в якій 
купали дитину, не можна було виливати ввечері. І не 
можна було, шоб вода стояла всю ніч, бо казали, шо 
доля втопиця. Але вдень часу не мали, то, канєшно, 
купали ввечері. То тоді треба було запалити вогонь і 
перехрестити воду ту, шо дитину купали, а тоді вили-
ти під родюче дерево, де люди не ходять. [...] В колиску 
до дитини клали чи ножа, чи ключа якого, шоб ніхто 
не наврочив. А колиску цю робили з лози. Потім вже 
пізніше то почали робити з дерева. З  клоччя сукали 
вервечки, бо ж нічо купленого в світі не було. В кож-
ній хаті на стелі посередині був такий крючок, куди її 
чіпляли.

КУМИ  А  ше колись брали багато хрещенних батьків. 
Так було положено. Могли брати по шість пар хре-
щенних. За кумів просили самих найрідніших. Але ше 
було таке, шо в сім’ї родилися діти і вмирали, то тоді 
брали здибанних кумів і через вікно продавали дити-
ну. Було так, шо ти вийшов надвір і когось здибав: чи 
старого, чи малого – хто перший попав. Може, ніщий 

який  – всьо равно. Спочатку так  – кума, а  потім  – 
куму. А тоді ніби через вікно подают. Тоді ця дитина 
вже буде жити. Так казали. В нас навіть сусідка Варка 
так і вижила. А  так, то кумів брали кілька пар. На-
віть, бувало, хто багатий, а то і до шести пар. Але такі 
справжні мати хрещенна і батько були ті, шо в першій 
парі. Самих рідніших брали в першу пару, а тоді вже 
хто там за ким. То на тих вже казали «в другій парі», «в 
третій». А дехто на них казав «прикумки». Але то вже 
як хто хтів. Відмова від кумівства вважалася за гріх. 
Але й відповідальність у кумів була великою: вони 
справляли для похресника усі хрестильні обряди, по-
стрижини, весілля. У  свою чергу батьки похресника 
несли кумам пироги, а підростаючі похресники щоро-
ку провідували своїх других батьків і бабу-повитуху, 
несли їм вечерю.

ХРЕСТИНИ  До церкви дитину несла кума. Кум купував у 
церкві хрестика для дитини. Священик у церкві перше 
постригав на голові в дитини хреста, потім давав її в 
руки кумові, мирував дитину, а потім зливав їй на го-
лову воду. Крижмо – це кусочок полотна, колись нази-
валося, шо дитину на ньому хрестили. [Вони робили 
в церкві те], шо батюшка казав. Вони держали удвох, 
кум і кума, на полотні цьому дитину – те за два кінці і 
те за два кінці. Після повернення кумів з церкви при-
носять додому, отдають породіллі дитину. [Дарують 
на хрестинах], хто шо мав: як дівчинка – то хустинку, 
а як хлопець – то знаю, шо нічо не дарили. Хрестика, 
як хтось мав, но не золотого, канєшно. А так не дари-
ли ж шось тако, як зара. [...]  Кашу на христини [вари-
ли], гречану варили кашу. Ну шо?.. Вінігрету, олів’є не 
було. Капуста смажена, каша, печеня якась, пампуш-
ки, холодець, кампот, сушений узвар цей  – ну, таке 
було. А пити нічого не було, кроми горілка, не було ж 
ні води, ні сітра, нічого такого не було.

с. Лелітка
Записала Н. Прокопович 12 листопада 2011 р.  

у с. Лелітка Хмільницького р-ну Вінницької обл.  
від Олійник Катерини Василівни 

ВАГІТНА ЖІНКА  Колись бабушки наші, прабабушки 
говорили, що вагітна жінка не повинна шити в свята, 
рубати дрова, різати дрова в свята вона була не повин-
на в’язати. Чому? Значить, обично говорять, що... так 
бабушки наші, прабабушки говорили, що якщо рубає 
в свято, щоб родилася хороша дитина, не там без нож-
ки чи ручки, бо це кажуть, що це відрубує вона. Якщо 
шиє в свято чи вишиває, значить, щось пришиє: чи 
вушко, чи пальчики пришиє. А в наш час що жінці не 
треба робити? Не купляти наперед нічого для дитини, 
тому що говорять, що буде хлопчик чи дєвочка, а ми ж 
то не знаємо. І ця апаратура, вона ж тоже не може пра-
вильно сказати, є ж ложне все це... Кажуть: хлопчик. 
А  родиться дєвочка. Обично для дівчаток купляють 
розове. І, допустім, купили розове – родився хлопчик, 
то щоб хлопчик це все не перейняв від дєвочки; купи-
ли голубе, а дєвочка родилась – щоб дєвочка не пере-
йняла. Наперед можна купляти тільки білі цвєта, от 
розпашоночки, пільоночки, щоб всьо воно було біле, 
там одіяльце... тому що білий колір – це колір цнот-
ливості, це колір чистоти. Існує таке повір’я, тому що 
приходе жінка вагітна щось просити  – і  вдруг нема. 
Ну шо дати? Нема того, що вона просе. То кажуть, що 
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миші поїдять, то треба за вагітною жінкою кинути ку-
сочьок хліба, щоб не поїли миші, а дитина буде хліб 
їсти. Бо, буває, люди кидають чимось таким непотріб-
ним, і тоді та дитина їсть, то лучше кусочок хліба.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ 
(«МИТИ РУКИ»), ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  [На-
зивають] «баба-повитуха», «пупо різка», «баба-бран-
ка», но більшість – «баба-повитуха». [...] Якщо у по-
роділлі довгі коси зав’язані в косу чи в пучок, треба 
розв’язати; якщо їде породілля уже родити чи коли 
вдома, то вікна відкривали, фіртку; розв’язували пояс, 
так, щоб не було нічого зав’язано, тоді її легше. [...] 
От що промовляють, коли зав’язують пупа... Але ко-
лись, зараз то в больніці зав’язують нитками, а колись 
робили з конопель нитки, нитки були десятка і три-
надцятка, но десятка – то ткали полотно з тих ниток, 
тринадцятка – вони грубіші, то, по всій віроятності, 
так мами, бабушки казали, вони ж не дивилися, чим 
там та баба-повитуха... но так, по всій віроятності, що 
тринадцяткою, бо вони крепші були. [...] Цей звичай 
називався «рукомойки», но шо повитуха?.. Да, вона 
мила руку, а  от породілля ні, такого звичая у нас не 
було, повитуха тільки мила. [...] Повивальній бабі ра-
ніше дарували хустку і хліб. Скільки це вона прийня-
ла діточок, то всі ці породіллі на Великдень, на Різдво 
брали калачі і благо дарили. Ну, а зараз, так як нема 
повивальних баб, то больніца у нас.

РОДИНИ  До породіллі приходили жінки, не дівчата, 
а жінки замужні, чоловіки не приходили. Ну, приноси-
ли солодощі, хто, шо мав. І хліб, з хлібом обов’язково. 
У нас такого, що оце вигонять чоловіка, кормлять, то 
нема. Тому шо в нас самі чоловіки не йдуть на родини. 
На хрестини вже йдуть, парами там, а на родини у нас 
тільки одні жінки ідуть.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  У  купіль 
дитині там трави лікарські, там чи чистотіл, чи, по-
народному кажуть, «дідові воші». Но більшість –  лю-
бисток. І даже на зиму сушили. Є такі ласкавці – квіт-
ки, їх і святили, і  клали теж в купіль, щоб ласкаво 
відносилися до дитини. А  купіль виливали під ро-
дюче дерево, там під яблуню. Якщо дівчинка там, то 
під яблуню, вишню, а хлопчик – то під грушу. Главне, 
що родюче дерево. [...] Колиски виготовляли з верби. 
А клали новонародженим, якщо батько і мати ішли до 
шлюбу, і в них же там були шлюбні речі, там сорочки, 
спідниця чи піджак, то більшість клали шлюбні речі 
в колиску.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША»  У  нас звичай 
брати одну пару кумів  – кум, кума. Ну, це вже дуже 
рідко, хто там хоче дві пари. В  куми брали, якшо за 
дєвочкою, то обов’язково, щоб була замужня жінка, 
подругів брали, рідних, кого хочуть, того і беруть, зна-
комих. Стрічені куми, да, я знаю даже випадки. А стрі-
чені куми – це коли отак вийшов і першого встрєчного 
зустрів, і він його, значить, запросив. Раніше їх брали, 
якщо одна дитина помре, друга, третя... І це шоб діти 
не вмирали, то брали стрічених кумів. А  зараз чого 
можуть брати стрічних кумів?.. От не зійшовся тато з 
мамою, кого ми візьмем за кумів – той хоче того, той 
хоче того? І вони можуть поділити: «А давай вийдем 
на вулицю»... Да, в нас в селі даже є стрічні куми. [...] 
Новонародженого кладуть або на батькову сорочку, 
або на кожух. Кума повинна новонародженого нести 

до церкви. Беруть дитину, а під цей кожух ложать там 
чи гроші, чи подарок, щоб там, тіпа, не оставалось 
пусте місце. Ідуть до церкви хрестити дитину, но тіль-
ки щоб кума несла. Колись в що мали, то і сповива-
ли, а зараз, звичайно, в одіяльце сповивають їх. Кум 
і кума мали іти до церкви і хрестити дитину, тільки 
кум і кума. А батько і мати можуть іти, но тільки під 
церквою бути, бо їх в церкву не пускають. Батько 
може заходити до церкви, а мати ні. Крижмо – це кума 
купляє, раніше ткань купляли. На цій тканині хрести-
ли дитину в церкві, оце називається «крижмо». Зараз 
полотєнца купляють банні і дитину виймають з ку-
пеля. І цим крижмо, щитай, витирають дитину. А ко-
лись, як купляють ткань, то обов’язково треба було 
із цей ткані щось дитині пошити. Обов’язково, як по-
хрестили і вже додому принесли це крижмо, то треба 
було з нього щось пошити дитині. Куми приходить 
додому і кладуть похрещеного уже на подушку, і го-
ворять: «Ми взяли у вас нехрещене, а принесли хре-
щене і молитвене». Тоді, якщо роблять хрестини у цей 
день, ніяких гостєй не повинно бути, куми принесли 
цю дитинку, положили на подушку, сказали ці слова, 
ну, там посиділи за столом, пішли додому, а після цьо-
го вже тоді роблять хрестини, но не треба, щоб були 
іменно там гості. Є в деяких областях, я чула, як тіль-
ки приходе від церкви кума з кумом, несуть дитину, 
батько бистро ложе коло порога ручку, зошита, щоб 
кум переступив це з дитиною, щоб дитина дуже добре 
вчилася. Це я таке чула, но в нас такого нема звичая. 
А такий, що це приходять і ложать на подушку, то це є. 
В нас такого нема, щоб куми обмінювались подарун-
ками. Там, може, десь таке в областях, районах, но в 
нас такого немає. А гості шо дарують?.. Хто шо може. 
Зараз в нас шо пішло: гроші, золото – отаке. А колись 
шо приносили?.. Розпашоночки... тоже шили колись. 
Я розпитувала в бабушки свої, то вона казала – хто шо 
міг. З  цеї коноплі колись мочили, робили конопляні 
тканини та й шили. А нє, то тканину цю приносили, 
бо бідно колись жили. А зараз дарують, хто шо може. 
[...] В  церкві куми стоять, дитину держать, батюшка 
свічку там, дає їм свічки, що батюшка каже, там все 
роблять, хрестяться. Що батюшка скаже, те вони ро-
блять в церкві. [...] У нас не було такого звичая варити 
кашу, не було. Може, як мені колись казали старші, що 
ми й варили на хрестини кашу, бо колись варили, бо 
не було шо. Но такого іменно звичая у нас нема. [...] 
Страви подають – хто що може. Всякі є страви, всякі. 
Раніше шо мали, те і давали: пампушки, кисіль – оце 
такого. А зараз – хто шо може і саме лутше.

ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Виготовляють квіти, виготовля-
ли раніше, колись там баба-повитуха, з живих квітів. 
По два букєтіки давали кожному, хто там є на хрести-
нах. А зараз, так як баби-повитухи зараз нема, то ба-
бушка новонародженого там робить квіточки, дають 
гостям, мачають в воду, мастять, співають. Кожному 
гостю дають по дві квіточки і потом їм дають гроші. 
Потом ці квіти кидають в воду, доводять до кипінні, 
щоб потім у цій воді скупати новонародженого. На 
хрестинах повивальна баба, перед цим якраз розказу-
вала, що вона робить квітки, збирає за ці квітки гро-
ші, потом бере ці гроші, кладе в решето і співає: «А ми 
гроші віємо-віємо...» Потом, звичайно, вона віддає ці 
гроші для породіллі, щоб для новонародженого шось 
накупила. Оце таке.

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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с. Пустовійти
Записала Н. Гуцалюк 2011 р.  

у с. Пустовійти Хмільницького р-ну Вінницької обл.  
від Рудницької Тамари Степанівни 

ВАГІТНА ЖІНКА  Не можна [дивитися на пожежу]. 
Даже як подивилася, то не можна ні за шо хапатися, 
бо так і буде пятно. Злякаєця – і на дитині буде пятно. 
Бач, тако червоні пятна є на руці. Нє, не можна [від-
мовляти вагітній у проханні], бо миші заведуця.

РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ, ПУПОВИНА  
Ну, як йде родити жінка – коси шоб були не зав’язані, 
ну, розпущані, як то кажут. Кольца тоже шоб не було 
на руках. [...] Я  не знаю, шо там повитуха... Зара в 
больницях. Хто його знає, шо там  – зав’язували та 
й все. Пупа відавали мамі, тоді дитина йде в перший 
клас, розв’язує пупа.

РОДИНИ  Ну, до породіллі мали право йти дівчата, 
такі, шоб чисті були, шоб не було нічого. І так само 
жінки.  Хто шо приносив: хто пильонки, хто мило... 
Но з пустими руками не мона було йти, як привезли 
додому породіллю. Так само родини, всі люди сходи-
лися. На родини вгощалися. Нє, в нас такого не було, 
[щоб вигонити чоловіка за хати], нє. Я  одинацить  
родила...

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА, ЗАБОРОНИ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ  Ну, в купіль клали чере-
ду, клали любисток, м’яту. Ну, всякі трави, можна зі-
лля свячене даже. Всякі трави... Воно тоді так гарно 
пахне всьо. А по захід сонця не можна виливати ку-
піль. Треба рано виливати його під родюче дерево. 
[...]   Колись були колиски колисались. А  зара де ті 
колиски? Хто їх зара робе? Зара каляски. [...] Як єсть 
покойник в селі і дитина спит, то кладут ножа під го-
ловку дитини.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»   Хто собі 
яких хоче бере кумів. Тато з свої сторони, мама з свої 
сторони. Кого хочут, того берут. Я знаю, раньше було 
одна пара, а зара дві, три берут. [...] Передівали, вді-
вали дитинку всьо. Як несли в церкву вже, то там в 
церкві батюшка купав, мирував, коски вистригав. Нє, 
на крижму. Мама хрещена приносит крижму чи ма-
теріал, чи зара рушники білі махрові є геть виписано. 
Ідут на крижму. То це всьо витягуют цю дитину на 
крижму. Ну як?.. Сказали «Отче наш» їм казати, вони 
тоже... Шо там батюшка каже, вони кажут. Тримают, 
трохи тато тримає хрещений дитину, трохи мама. 
Тоді свічки вони тримают тоже. Тато тримає тоже, то 
мама обидві свічки тримає, потім наоборот. Як мама 
тримає, то тато держе свічки. [...] Принесли дитину 
додому, але як берут дитину, як йдут христити дити-
ну, то берут дитину і кажут, на подушку кладут тато 
з мамою хрещені гроші і кажут: «Ми беремо нехре-
щену». А  потім, як приносять: «Ми брали в вас не-
хрещену дитину, а  принесли вам хрещену дитину». 
[...] Тільки є такий звичай, шо квітки... Баби роблять 
квітки і ходять із цими квітками, і  вмивают, і  дают 
ці квітки, хто там є на родинах, дают. А ті там дают 
гроши. Ну, ше кажут в нас: дитинці на мило. А є, шо 
кажут: бабці на капці, а дитині на мило. [Що дарують 
повитусі?] Да хто шо хоче. Хто там хустку, хліб, ше 
шось. Хто там хоче шо, те дарує.

c. Рибчинці
Записала О. Зарічнюк 15 травня 2009 р.  

у с. Рибчинці Хмільницького р-ну Вінницької обл.  
від Шурман Ліди Петрівни, 1941 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Як бачить пожежу, як беремена жінка 
бачить пожежу, то не мона ніде лапати, бо буде п’ятно. 
Як мрець, то треба брати щось  – жито коло себе і 
шпилька. Як жінка піде шось позичати, не мона ви-
кидати нічого за жінкою. Якшо беремена пішла пози-
чати, і щось візьме та й викене: чи землю, чи... Як хліб 
викине, то дитина буде хліб їсти – то добре. А як є, шо 
землю викине, то ця дитина землю їсть – то жінкам не 
мона було ходити позичати беременим. Не мона через 
поріг перемітати, бо дитина буде зригувати. Кажуть, 
шо миші поїдять, якщо не дасиш жінці, то через то ви-
кидають за жінкою шо-небудь, щоб миші не поїли. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  «Баба-бранка», «пови-
туха», «бранка» називали – хто як. [...] Пупа замоту-
вали якоюсь марльочкою. Зав’язали пупа і всьо. А шо 
там та баба-повитуха приказувала?.. Хто знає, шо 
вона приказувала?.. Баба замотувала пупа.

РОДИНИ  Жінки приходили до породіллі. Хто шо мав, 
то й приносив. Приходили: хто кусочок хліба взяв, 
хто яйце взяв. Тоді не було, я тобі скажу, при такому, 
як наше життя. Зара берут і гроші несут, і всьо. А тоді 
скибку хліба вріже і йде з цим. Таке було. Ніхто не 
приносив цього дрантя, як зара несут. Бо зара воно є. 
А  тоді не приносили. Тоді хліба і яйце зібрали. Тоді 
хрестини робили.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  У  купіль ди-
тині клали зіл ля і виливали з купелем. А купіль лля-
ли десь під деревом, де ніхто не ходить. [...] Колиску 
виготовляли з лози. Чіпляли до стелі. Вербички були. 
Пражі плетені. І в колиску клали ножа і замка, в голо-
ву, щоб не боялась дитина, словом, ніж і замок; шось 
жилізне клали під голову дитині.

КУМИ  Брали стрічених кумів, в кого вмирали діти. Тоді 
брали. Померла в мене дитина, і я хочу взяти за кума. 
Йду хрестити дитину. Кого здибала, того і беру за кума. 
А так, шо беруть кумів – хто кого хоче: друзів, знако-
мих, родичів, сестер, братів. А  тих [«стрічних»] лише 
беруть, в кого вмирають діти. В нас по парі беруть зара. 
Я родилась в 1941 році, то тоже одна пара була. А ко-
лись – то було по дві парі кумів: одна старша, одна мен-
ша. Це колись було. Це як наші батьки були, як бабуня 
1900 року, то в них... оце в них були дві пари кумів. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Мати не мала права 
йти в церкву [на хрестини]. Якщо матері шість неділь 
є, то мати разом йде на вивід. А як шести неділь нема, 
то мати в церкву, словом, як йшла, біля церкви стояла, 
а в церкву не заходила, бо кажут, шо не мона було йти 
в церкву.

ХРЕСТИНИ  Крижмо  – це крам, дається на крижмо. 
Як несуть в церкву, то беруть крижмо, щоб батюш-
ка оптирав руки. Під дитину чи як... вони беруть це 
крижмо. Зара рушники вже беруть, а колись крижмо. 
Зара тоже хто шо бере, но в основному крам беруть. 
[...] Приходять куми з церкви. Кладуть дитину і ка-
жуть: «Брали нехрещеного, а  принесли хрещеного». 
І сідають полуднати. Такого обичаю, як варити кашу 
на хрестини, в нас не було. Я хтіла зробити квітки, як 
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в вас були хрестини. То бабця не дала. А це треба було 
зробити. Беруться квітки з сухих квіток, любих квіток. 
Колись москалики були, топіру помняки, чорнобрив-
ці. Робиться квітка і дається, вже шчитати баба ця. Ну, 
например, я, баба чи твоя баба, берем ці квітки, нали-
ваємо чарку горілки і блюдочко, вмочаєм квітку, при-
хожу до тебе, тебе мочу горілкою цею, цілуємось. Ти 
береш горілку, п’єш, трошки горілки і береш квітку. За 
квітку даєш гроші, а ці гроші для дитини – такі колись 
були обичаї. Йдем на хрестини, значіть, треба брати 
гроші, бо йдем на хрестини. Побрали гроші, щоб ви-
купляти квітку. [...] На хрестини страви які давали?! 
Шо колись тоді давали?! Це не так, як зара. Ну шо є, те 
й дають. Колись то була каша, борщ, там якогось м’яса 
зварат трошки, печеня, узвар якись був чи киселиця 
була, колотуха була – всьо. Такі були хрестини. 

Записала О. Зарічнюк 15 травня 2009 р.  
у с. Рибчинці Хмільницького р-ну Вінницької обл.  

від Семисюк Міли Калениківни, 1930 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Багато дотримувалася беремена. Так 
як зара кажут, так і тоді казали. Но тоді його рідко хто 
тримався, Бо виходит, не було життя такого, бо треба 
було робити. Я ше ходила на торф’яне, то мені давали 
декрету місяць до родів і місяць після родів. А хто в 
колгоспі – зовсім не давали. Є, шо ходе до посліднього 
дня і родит. Яке воно? Таке було життя. Не можна ди-
витися на пожар. Не мона дивитися. От мама все врем-
ня кажут, шо в мене отако вії були, як родилась, такі, 
кажут, червоні і гарачі, шо ну. Бо як зайнялася в нас, 
вони були на полі, а хліви хтось запалив. І вони кажут: 
«Як я подивилася і кричу!» То жінки вже якісь сказали, 
що не зачіпай, не втирай хоч сліз. А вони кажут: «Шо я 
тоді помнила?!». Як плаче людина, то втирається. Те й 
кажут, родилась червона всенька. То не мона, брати не 
мона, як тако є, шо хапают. Ну, є такі жінки, шо поба-
чила, то треба його чи сторхнути, чи скубнути. Те й по-
тім виходит, шо дитина така. Навіть йти десь позича-
ти... вагітна жінка не треба, шоб йшла. Але ж буває, шо 
треба. То як треба цій жінці... як її харашо отправлят, 
шо вона... от шось її треба було дати. Бо як не даси, то в 
тебе буде, ну, або миші будут точити шось. А є ше такі 
люди, які на вред роблять. Візьме кине чи землі якоїсь, 
чи води хлюпне, чи шо, і тоді як родиться дитина, і так 
воно землю їсть. Буває, вибачай, гімняки хапає і в рот 
пхає, і всьо. Оце, кажуть, шо хтось шось кинув. Я сама 
навіть по собі знаю, шо мені треба було до одної люди-
ни піти. Я ходила з Борисом. І я тоді тако подивилася 
і, дурна, була б шось... Прийшла додому. Як молоде, то 
не дуже догадувалася для цього. Тоді не зайде в голо-
ву. Я пішла. Ця жінка, я бачила, шо вона люнула води. 
І він родився, то більш нічо, лиш воду пив, шо страхи.

ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
с. Мурафа

Записала А. Князева 2012 р.  
у с. Мурафа Шаргородського р-ну Вінницької обл.  

від Оріховської Катерини Станіславівни, 1977 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Ми християни, ніяких забобон не до-
тримуємось, жінки благословенні щитаються в нас. 
Звичайно, краще не дивитись ні на мерця, ні на во-

гонь, бо можна получити стрес. Для вагітної жінки і 
для дитини це погано. Так говорять у народі, [що ва-
гітній жінці не можна відмовляти у проханні].

БАБА-ПОВИТУХА  Були баби-повитухи, які були при 
народженні дитини, вони знали всьо, шо робити: як 
пуповину вав’язати, як мають роди проходити. Були 
такі бабки. [...] Коли в роддомі приходиш, кажуть все 
знімати, самі навіть розплітають коси, шоб нічо не 
тримало, шоб дитинка родилась. Таке прохання: шоб 
нічого не було на жінці.  

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Піс-
ля хрещення люба людина може вітати. До хати йшли 
з хлібом, солодким та грошима. Коли жінку з дитиною 
привозять додому, обично хатні свої, сусіди... обично 
приходять свої. [...] Нашим батькам клали: як дівчин-
ка – то квітки, а як хлопчик – то траву зелену. А в наш 
час ми кладем ромашку, м’ятку – таке, успокоїтельне, 
шоб дитина спала спокійно. Лаванду ложили, шоб 
пахла, та спокійно дитина засинає. Цю водичку вили-
вали в садок під дерева. [...] В наш час не кладуть [у 
колиску нічого]. Головне – колиска має бути чистень-
кою, постіране всьо. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША»  Запрошують у 
куми найкращих друзів або старшу дружку та друж-
бу. [...] Йдуть до церкви батьки рідні та хресні. Біля 
дверей храму ззаді стають. Тримають, якшо дівчин-
ка  – мати, хрещений хлопчик  – батько. Приходить 
священик, питає, яке ім’я вибрали, і тоді їх провадить 
до вівтаря. [Крижмо] – це білий матеріал, яким під час 
хрещення священик покриває дитину. Для початку 
ляють воду на голову, питає, яке ім’я дали дитині, від-
рікаються від зла, і дитина посвящається Богові, по-
том по черзі поливає та лиє воду на голову, говорить 
слова, запалюють свічку, її тримає хресний батько, 
а дитину – хресна мама, тримають свічку і крижмом 
обмотують дитину  – це знак чистоти, тепер дитина 
без гріха первородного, дитина чиста – ангелочок. Це 
було дуже важливе таїнство, це святкувалось пишним 
гарним застіллям без алкоголю. [На хрестини дару-
ють] хліб і гроші, хто хоче – подарунки, дитині щось. 
[...] Ні, такої страви [«бабиної каші»] немає. Головне – 
м’ясо, навіть могли шашлик жарити.

Записала А. Князева 2012 р.  
у с. Мурафа Шаргородського р-ну Вінницької обл.  

від Рибак Тамари Олександрівни, 1946 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Мені кажиться, таких забобонів 
скрізь дотримуються. Не можна дивитись на мерця, 
підрізати коси, у  свято не можна працювати. Може, 
це совпадєніє, збіг такий. У нас, якшо ти працюєш і 
не знаєш, шо свято, то це не щитається гріхом. У нас 
в роду була жінка, як була вагітна, рвала черешні в 
неділю, підходить сусідка та й каже: «Нашо тобі та 
черешня, сьогодні свято». А вона: «Та шо там, на ва-
реники». В неї родилась девочка, і в неї на вушку був 
такий наріст, ніби вишенька, правда, воно легень-
ко відрізалося. В неї таке було, може, воно не з цим 
зв’язано, но таке. Коли говорять, що на вогнище не 
можна дивитись. По нашій вулиці є девочка... Чи була 
якась пожежа, чи розпалювали шось, а в неї на личку 
таке червоне пятно. Говорять, шо мама то пятно має 
дуже лизати, злизувати-злизувати, то тоді воно стане 

ШАРГОРОДСЬКИЙ  РАЙОН
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меншим. Це я таке в автобусі почула. Не можна різати 
шось в свята, бо можна шось порізати в дитини. Зараз 
є ці заячі губи у дітей, кажуть, шо це у свято працюва-
ла мати. То, якшо кожна мама, яка має народити ди-
тину, хоче своїй дитині все найкраще, то старається 
дотримуватись цих звичаїв: не красти, бо дитина буде 
красти, бути дуже лагідною, доброю, старатися чита-
ти, шити, вишивати. Тоді ці всі навики передаються 
дитині. В селі не завжди так получається, бо завжди 
повно роботи, читати та вишивати немає часу, вона 
весь час шось робить. Зараз психологи кажуть, що з 
дитиною треба розмовляти, займатись інтелектуаль-
ною працею, щоб дитина розвивалась і працювати. 
[Вагітній] не можна [відмовляти у проханні], бо миші 
будуть гризти одяг.

БАБА-ПОВИТУХА  Були такі баби, зараз нема, мені роз-
казували. Моя мама родилась, то її приймала така 
баба. Була бабка така в селі, як врач-гінеколог. Її дуже 
шанували в селі, вона була капризна, її вгощали. Коли 
моя мама мала родиться, то в її рідного брата тоже 
родилась дєвочка, то її забрали туди, там її вгостили 
добре, а як йти сюди – то вона вже нікакая. Чикали, 
поки вона трошки прочумується. Були такі бабки, не 
всі погані, толкові таки. [...] Кажуть, шоб легко роди-
ла, треба все зняти, також треба добре їсти і багато 
рухатись. По моїй вулиці живе жінка, вона така худе-
сенька, а  вже четверо дітей родила, але робить вона 
дуже багато і тяжко. 

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ГОДУВАННЯ 
ДИТИНИ  Приходять жінки. Як раніше всі були бідні, 
то й дари такі була. А  зараз несуть багато чого. По-
винна приходити жінка чиста, доброзичлива. Кожен 
має приходити з чистою душою, нехороших не запро-
шують, бо вони часто врочать, дитина плачить, мору-
житься – то їй три рази злизували з лобіка. [...] Шоб 
дитина була гарна та сильна, її купають у горіховому 
дереві. Ше мені розказувала жінка, що шукають у лісі 
яблуню, яка солодка, – купають дитину в цій яблуні, 
щоб була солодка. Цей купіль не можна десь вилива-
ти, виливають у квітки. [...] Я чула таке, щоб дитина 
була гарна, як мама починає годувати молоком дити-
ну, то треба ним умити личко. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Беруть друзів, близьких, знайомих 
[у куми]. Це не має значення. Бажано, щоб по одній 
вірі і порядна людина була. Існують куми, прикуми, 
трикуми – чим багатіша людина. А самі головні – це 
хресна і хресний. Крижмо несуть хресні – це полотно 
у якому хрестять, біленьке воно має бути. [...] Дити-
ну могли і в церкві хрестити, і дома. Ше є такий знак: 
як дитина впісялась чи вкакалась в пелюшках [під час 
хрещення], то це погано, то вона буде гуляща, а  як 
не буде гуляща, то шось в житті не повезе. [...] Після 
церкви прийшли  – тихенько, зразу після церкви не 
може бути пишне застілля, просто поїли і всьо, а по-
тім роблять хрестини. [Дарують] одяг, одіяла, постіль-
ні набори, навіть посуд.
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КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ РАЙОН
с. Великий Обзир

Записали Л. Мірошниченко-Гусак та  
Н. Пилипчук 5 липня 2010 р. у с. Великий Обзир  

Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  
від Тустановської Марини Кириківни, 1932 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, «НАЗНАЧЕНА БАБА», «БАБИНА 
КАША»  Таку зробить хурошую [кашу], в такому гур-
щечкуви чи в мисци, а то спеціальний такєй горщечок 
є, потім вже ту кашу пудкрасить і пуставлять її вже на 
стил. Баба сама готує. Баба і пов’яже, і приймає роди, 
пупа в’яже. І вже йде на христини і на рудини, ну, вона 
все всігда присутствує. І ту кашу варить баба. А туді 
вже каша… Їдять ту кашу, бируть там вже кожне пу 
ложци і кладуть гроши, тарилка лижить застеляна 
платком. Ага, вкінці [святкування]. І вже кладуть тиї 
гроши на ту кашу, вже гуродять кашу, є такє чудниї 
приказкє. Ну то тре гурудити [грошима], то тре клас-
ти гроши, як-то кажуть, гурудити кашу, то горубці 
нападуть. Тре кашу гурудити і всьо, треба. І вот вуни 
бируть гуродять ту кашу, шо горубці не їдять каши, 
вже загурудили. Да, кажуть таке. [...] Ми то називаїм 
«баба», ми кличимо, але вже пупа баба не в’яже, то ми 
вже в больницю. А зара ми називаїм «баба», бо прийде 
хоч з больници забире, прийде забире дитину, вона 
називаїться «баба». Ну, ми кличим: «Ти йди забири 
хутши Івана чи Стипана, чи Васелька». То ми вже на-
зиваїм її «баба». А як несуть ду Христа, вуна вже при-
йде купає, ми тоже кажим, шо «баба», і ми її називаїм 
«баба». [...] Ну, хто рушникє [дає бабі-повитусі], хто 
кофту, хто шо. Типер уже ни так. Мене типерика, як 
я рудила свуї діти, то вже акушерка була баба. Да, в 
больници, то я раз занисла за їдним кофту, а вуна мині 
на другий раз каже: «Ви то мині принесете, але, якшо 
в вас є, дайте мині рушника». То я її дала два рушникє.  
Ну, така во, як ходим. Купляла я її, навіть в магазини 
кажу: «Дайте мині таку хорошу кофту, вона така по-
вна баба. Вибирте мині хурошу кофту, вибирте». 

БАБА-ПОВИТУХА – ЦІЛИТЕЛЬКА  Кликали, її кликали, 
вуна і говорити вмієть, баба вже така, шо вуна вміє 
читати, як то ми кажимо, говорити. Вже вуна знала, 
як, шо, вже пучті ду родув вуна все знала, як… Ду ро-
дів. [Після пологів] то, може, тоже приходила, вчила, 
тож мулудиї були, стариї, і всякє діти були, і вчила: як 
пувивати, мірати нижкє туди-сюди, шоб ни звихняни 
були, шоб ничого, ну, кулись, як вже своїми природа-
ми. Такєї люди були, баби, так їх кликали. Пумаленько 
всі поросли, і здуровиї всі. Повмирало в нас багато, 
пувставалися вже мулудиї.

КУМИ  Куго? Куго ві хочте. Всіх дві, три пари, типер більш 
бируть. Кулись так: дві пари, більш ни брали. Ну, то 
там перша пара називаїться, перша пара биреться... От 
вже із хати нисе, дає вже дитину перший пари кумів. А 
як друга пара, то із церкви нисе. А як діти ни годують-
ся, казали, треба стрични куми брати. От врано батько 
встає, силом іде, куго стрине – старого, малого – яке 
встрине, того бире, як ни годуються. А як годуються, 
то чи падрушка чи друшка, чи яка… Ну, так чугось. Але 
так ше кулись. Ну, шось шкодить, кажуть, бире стріч-
ни куми, то будуть годуватись. Нє, ни удружани [мо-
жуть бути кумами]. Куми в нас брали – якє хоч. Більш 
брали з ниудружаних, більш брали мулудих, от. Хоч 
і десять дитей, то всьо равно удниї куми, їдниї куми. 
Кулись [куми несли на хрестини] плащика, типер то 
таке. Кулись тоже ж пулутно нусили, одріже, напрімєр, 
такого виликого куска, от, і приносить. І пустелять на 
рукє, і кладуть дитину на теє. Тоє… плащик, плащик. 
Мати, мати. Мати, батько нє, мати хрищона.

ХРЕСТИНИ  Шо говорать [хрещені], «Отче наш» гово-
рать, помоляться і йдуть ду церкви, а там батюшка сам 
заставить «Вєрую» говорити. Ну, як уміють, то будуть 
говорити, а як нє, то будуть мувчати. Шанують [ку-
мів], туді вже всіх разом шанують: і кумів, і батьків. 
Прийде перший із церкви, із церкви пука посходяться 
всі люди, геть всі люди, такє їх садовлять найперше, 
їх впірод пудпоять, пудкормлять уже, а посля з усіма.

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Куми нусили хрищон-
никам [на Великдень]. А діти нє. А шо кулись нуси-
ли?.. Кулись нусили канфєти, єйця… Як є канфєти, то 
несуть, а нє, то тико єйця нусили, більш ничого ку-
лись ни нусили. Фарбували [яйця], но… Краскую. І то 
ше в тому, в бірези красили. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Лікували, кулись був такєй їден 
врач, хто був багатий, то їздили туди, а хто бідний за-
болів, пройшло само по собі, то пруйшло. Там шипта-
ли такуво, шиптали, да і зара є, шо шепче. Тож шеп-
чуть. Ну, як то є криклини якєсь знимають і врокє зни-
мають. Є, там урокє, приччу, то причину яку. Ну, якесь 
таке причча, є таке, шо шось причина така, ударила, і 
вже вуно мині забуліло, бо причина мині отака. Отак.

Записала Н. Пилипчук 5 липня 2010 р.  
у с. Великий Обзир Камінь-Каширського р-ну 

Волинської обл.  
від Кістинюк Ніни Кіндратівни, 1933 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Биремінна. Ну, шо ни можна було 
рубити? Тяжке піднімати ни можна було, у припіл 
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ничого брати, ничого, шоб вуна ни збирала. Ну, бо 
буде дитини рубитися всяке, кулись казали. На вугонь 
дивитись ни можна було, так угонь гурить, то можна, 
а  якєсь з шкалюби, то нє, бо в дитини будуть кусиї 
очи.[...] То-то в нас було такє. Ткали кросна, як дути-
кали, і той ціпок утпадає, шо в вурутилові, туді дітла-
хє бируть того ципка і виходять на двір, і дивляться: 
якшо іде чулувік, то кажуть, шо то та вродить хлопця, 
а як жінка – то дівчину.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  Баба-повитуха при-
ймала роди. Да, була спеціальна жінка, шо вуна в тому 
пунімала, і вуна приймала роди, і пупа в’язала, і ку-
пала, і вже вуна все рубила, ухажувала за пурудільою.   
[Колись породілля] забирала [пуповину з лікарні]. 
І тепер забирають. А шо з ними рубили?! Давали ді-
тям розв’язувати. Ну, як пудрусте вже, дитини давали 
рузв’язати, то казали, шо буде умне. Як розв’яже того 
пупка, то буде розумна дитина.

«НАЗНАЧЕНА БАБА»  Ну, як зустрічають, як з лікарні 
привозить дитину, то дитину купають, кличуть бабу-
повитуху. Баба-повитуха купає, ну й називала, ім’я дає 
баба-повитуха, пирихристить і дає ім’я, як там батько 
з матирую хочуть назвати, а туді, як покупають ди-
тину, туді вже сідають і вбідають чи вичерають, кули 
вже привезуть. Ну хто ставав саме бабою? Такє літнє 
жинкє ставали бабую кулись. Баба купає, приносить 
свій одяг дитини, кулись звали «пільонкє», прино-
сить, і баба пувиває вже, а туді баба приносить ягуди 
і кашу, кулись варили і приносили баби, на рудини. 
Баба должна приходити на рудини. Катали [бабу на 
хрестинах] вже й раніше. Ну, так пруходило: баба вже 
приносить кашу, ставляє кашу, ту кашу руздають ді-
тям, і кладуть гроши на ту кашу. І туді вже бабі мати 
дитини закручує в хустку і бабу катають.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Ну, перший раз баба-по-
витуха купає дитину. Шо кладуть [у купіль]?.. Хто шо 
кладе: мед кладуть, калину кладуть і сахар сиплять, 
шоб, як дівчина, то кладуть калину і сахар, шоб була 
солодка всім, і шоб була така красна, як калина. Шо 
примовляють?.. Шоб дав Бог щастя, здуров’я, долю 
добру, і шоб гудувалося здорове і щасливе. Ну, перша 
купіль, канєшно, бо баба перш купає.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Які імена давали в нашому 
силі?.. Ну, колишнє імена давали: Йосип на хлопцюв, 
Стипан, Іван, Андрий, Василь. А дівчат, то давали: то 
Юстиня, Ірина, Варвара, Анна, Ніна, Вєра – то колиш-
нє імена були. Пу цирковних святах давали, пу ка-
лєндарах, пу цирковних святах дивилися, дивилися в 
цирковни каліндари і давали імена. А зара дають імена 
такє, як типер іміна, то Діана, Каріна, Іванка, Іра. Ну, 
то й кулишнє імена спуминають, то Ніна, Вєра, Оль-
га – спуминають. Ну, впливає і батько, і мати впливає 
більшинство.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД, ВІТАННЯ БАТЬКА [По-
роділлю перевідував у лікарні] чулувік. Чулувік при-
ходить. І мати приходить ду пуруділлі, ну, й там тьот-
ка, систра. [...] Ну, як шанують [батька]? Мугурич шоб 
батько ставив. Як народиться дитина, то замачують. 
Пудкідають, гойдають, шоб ставляв мугурич. А як за 
хлопця, то добре пудкідають, бо то хлопець.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  А  за кумів обирали то падружок, 
падружкє, то сусіди, то родичи, большинство сестри 

двуюрудни брали. Ну, з чотирнадцяти год. Ни мож-
на [раніше], а в читирнадцить можна, може бути ку-
мою. Кулись брали удну, а путом стали брати по дві 
пари, а типер – то й по чотири бируть, в нас бируть 
пу чутири, а дальше я ни знаю. Нє, кожин раз та сама 
кума і кум христив, хіба вже кума биремінна, то туді 
миняють, ни можна [брати]. А шо куми, куми вже, як 
іде брати дитину, должни брати, ну, я знаю, пу цир-
ковнуму називався «плащик», кума бире плащика, а 
кум бире хліб, з хлібом іде кум, рушника і хліб, а кума 
бире плащика. Хто шо брав, кулись брали пулотно, 
а путом брали вже матір’ял, як дівчинка, то матір’ял 
брали, всякій брали, то деякєй цвітний, всякій брали. 
Канєшно, мають право виховувати дитину, бо ж вуна, 
хрищона мати,  – то друга мати дитини. Ну, стричо-
ни куми, то біруть, якшо діти умирають, от родяться 
і вмирають, туді бируть стрічни куми. [...] Ну, шо ж, 
їм [кумам] не можна рубити, ну, тож ішли, то якжеж 
смірно, шоб… А  як уд Христа приносили дитину, 
яку ухристять, приносили і кума каже: «Нате вам, 
хай Бог гудує ваше руджоне, а мує хрищоне». Бать-
кам казала. [Чи катають кумів на хрестинах?] Нє. Нє, 
ничого [кумам] ни дарили. Ну, тож після охрещення 
[святкують хрестини]. Да, сразу приносять дитину з 
церкви і святкують. [Як на хрестинах збирали гроші 
на подарунок дитині?] Шо рубили на христинах?.. Ба-
ба-повитуха брала тарилку і худила поміж стулами, 
і збирала гроши для дитини. Нє, ничого вуна там ни 
примувляла. [Чи співають пісні на хрестинах?] Спі-
вають. А я на христинах ни знаю пісень. [...] Пуд час 
христин то ними вже батюшка кірує, батюшка застав-
ляв христитися, мулитися, мулітву «Вірую» гувурити, 
куми дулжни знати молитву «Вєрую». Ну, пуложано 
то христити в церкві дитину, але холодно зимою, то 
христять у хати, бо ж у церкви холодно. Ну, слідкують, 
якшо дитина кричить, то буде гудуватися, а як спить, 
то вмре, то замре, дитина вмре. [...] Ну, як, якє стра-
ви?.. Ну, кулись… Шо там кулись готували?.. Кулись 
готували: то борщ, то ягуди, то гомачку, то вирени-
кє, то млинці, то кашу. Ну й всьо. Найперше ставили 
борщ. Борщ, хулудець. Закінчували кашою. Бабиную 
кашою закінчували.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Дотримувалися, до-
тримувалися колись і типер дотримуються, і типер з 
дітьми вводяться в церкву. Ну як, типер стала церква, 
то вводяться з маленькіми дітьми, а пукуда були цирк-
ви закрити, далеко було, то й в год уводилися, і в два, 
і в три, і в п’ять вводились. Для того, шо Діва Марія із 
Іісусом Христом увійшла у храм Божий, от туго вво-
дяться. [Уводини] роблять [одночасно з хрещенням]. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Ну, як хто: хто годував ду року, ду пувтура 
року, а хто й ду двох, а хто й ду трох. [...] Ну, які спо-
соби [«відлучення від грудей»]? Вже дитину удлучали 
бульшинство на літо, як уже стане мулуко, корова 
стане дуїтися, мулуко стане, шоб було чим курмити 
дитину. Тож відлякували. І перцьом мазали… Дитина 
схопить, то пиче, то більше ни цеє… То вовну клали 
за пазуху, шоб буялося, то удежну щитку. А бульшин-
ство рубили так: після Паскє відлучали і вже на Паску, 
на третій день Паскє, як здумає удлучити уд грудей 
дитину, бире їйце і качає, сядає на пурози і качає те 
їйце, і посилає, шоб дитина їє забрала і назад принис-
ла, і вуно туді ни мучить за груддю.
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«ПОСТРИЖИНИ»  В  рік [підстригають]. Всіх однаково 

підстригають, всіх. Ну, рік кунчаїться, і підстригають 
їх, шоб дівчатам русла куса хороша, а хлопцям, то тоже, 
шоб ни був лисий. Вдома хрищоний батько [підстри-
гає]. Должний пудстригти. Нє, ни садять ни на пудуш-
ку, ни на кожух, просто на стілець садовлять і пудстри-
гають. Ничого, зстригають і палять. В нас так рубили.

ВРОКИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ, ЛІКУВАННЯ 
ДИТИНИ, «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ 
 ДІТЕЙ  Клали в кулиску хрестик, хрестика клали, нужа 
клали, і мати должна була нусити у пазусі голку. Ну, 
шоб того… ни билася дитина, ніякє врокє ни напали. 
[...] Ничого в нас ни рубили, пубачить, шо зубчикє, то 
радіють, шо зубчикє рустуть. А як випадає, ну то бире 
дитина зубчика і кидає пуд піч, і каже: «Мишко, миш-
ко, на тубі кістяного, а ти мині приниси зулутого». [...] 
Ну, якє ж були?.. То були зносини, казали «зносини», 
от удна жинка з маленькою дитиную і друга, і от як 
вуни зийдуться, от дітям мишало, вуни плакали. Ка-
зали «зносини». То були такє, шо загаварували, жинкє 
такє. Ну, були ше кашиль, то знов якась була мулочни-
ця в дітей малих. Ой, типер ни звиртаються [до знаха-
рок], типер вже лікарні є. [...] Ну, шо казали?.. Казали, 
шо тебе лелека приніс, то в капусти тебе найшли, то 
в бураках, то купили. [...] Ну, чим [лякали дітей]?.. То 
Бабай прийде, то вовк прийде, то баба-яга прийде.

Записала Н. Пилипчук 7 липня 2010 р.  
у с. Великий Обзир Камінь-Каширського р-ну 

Волинської обл.  
від Люшик Віри Лаврентіївни, 1940 р. н. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Се-
миро [?] дітей. Першуго було звати Іван, другій звався 
Сашко, нє, Галя, дівчина була, туді Саша, туді Ніна, 
туді Лєра і Люба. [...] Ну, в нас зараз йдуть все ста-
ринни ім’я, зараз. Максім зара йде, зара йде Ігор, такє 
зара йдуть, а як раньше, все як свуї діти гудували, то 
Саша, Галя.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, «БАБИНА КАША», 
ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Баба-повитуха була 
колись, ше колись-колись... А як я вже рудила, то вже 
я в рудомі була. Баба-повитуха повинна прийняти 
роди, пувити дитину, скупати дитину – ну всьо. Вуна 
називала, в якєй день там врудилась… От зара буде 
Питрось – то буде Питро. От зара дитина народить-
ся, треба, шоб звалася Питро, та дитина. А дівчинка 
якось іначе називалась. [...] Він [пуп] сам утпадав, 
вуна [повитуха] тико зав’язувала його, а туді вже, як 
він утпадає, то сам утпадає пуп. А хто генчий от того 
пупка, шо утпаде, то його тримали, пукуда дитина йде 
в школу.Якшо та дитина того пупка рузв’яже, то вуна 
туді буде дуже добре вчитися. [...] Кашу варила [пови-
туха]. Ну, ту кашу зварить, а туді люди гроши клали. 
Такєй був обов’язок. [...] Хустку [повитусі] дадуть  – 
шо туді ше було давати? Туді бідно жили. [...] Ну, генче 
кладе румашку тую, якеї купає, генче ллє мулуко туда, 
ну, вуни знали, нашо вуни її бируть, я ж ни знаю.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Родичив брали якихсь таких, хто, на-
примєр, добрий, хто між субою добре живе. Казали, не 
можна брати вагітну жінку, туму шо буде вліяти на ди-
тину. Шанували кумів, харашо шанували, всігда кумів 
шанують. Вуни ничого ни казали [під час хрещення]. 

Перша пара називалася дома. Я вже свую дитину упо-
вила, все зрубила і даю, там, перший кумі, яку я лутше 
маю, таку найлутшу куму, туді я даю дитину, то вже пер-
ша кума. По чотири пари брали, пу п’ять пар даже бра-
ли. Да, для всіх дітей. От пупадає, шо биреминна жинка, 
вже її ни вибирали, то чулувіка вимінювали так, мині 
тоже було так. Шо так, як биреминная жинка, її чулуві-
ка брали за кума, от. [...] Ну нє, можна христити і посля, 
а христини можна рубити чириз тиждень, як прийде 
пуруділля з руддома, і вже вуна одужала, туді вже ро-
блять і христини. Да, мугли кули хоч рубити христини. 
Ну, родичів, сусідув [на хрестини запрошували], хто як 
хутів. А я, як сюди ду хати прийшли, ду свикрухє, то 
сусіди сами йшли. Тут цілий куток сусідув йшло, бага-
то, душ з тридцять приходило за удин день. Хто шо міг: 
кисіль нисли, і пампушкє нисли, і вареникє нисли, і там 
в магазини якєсь брали банкє, то якєсь сливкє, яблука, 
ну, обшим, шо хто міг, те брав. Ну, співали пісні, такє, 
якє задумали, такє і співали на христинах. «Зилений 
дубочок» співали на христинах завжди, «За туманом 
ничого ни видно». «Пужину я тувар на яр»:

Пужину я тувар на яр,
На крутиї гори.
Рузчишу я кучиронькє
На чорниї брови.

Оцю співали:
Зелений дубочок»:
Зелений дубочок 
На яр пухилився.
Молодий кузаче, 
Чого зажурився?

В той час, як я рудила, туді так ни готували, як зара. 
Туді готували м’ясо, шоб було, хулудець був, кисіль 
шоб був, пиругє пикли свуї такє з ягуд, з повідлом, з 
чого-нибуть, капусту тушили, млинці ше пикли, ва-
реникє варили… Ше туді такє, було все, а зара такого 
же ж нимає. Ну, все давали пудрад, все ставили. А на 
кінець – кисіль, пиругє, так як зара навстатку жилє да-
ють, пранікє, солодке там вже. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, «ПОСТРИЖИНИ»  
Да, вводилися, тако в ниділь сім вводилися в церк-
ву, ходили вже, батюшка вводив. Да, мати з дитиную 
йшла. [...] В  год. Да, в рик, кули вже там приходить 
хрищоний батько, стриже дитину і всьо. Так, хрищо-
ний батько. Палили [волосся]. Налисо стригли, зовсім 
голу дитину кєдали, а те волосся палили.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Я,  напримєр, 
гудую завсігда рик. Рик пугудувала і я більше ни даю. 
В мене, бачте, діти такєї частиї були, то я дальше ни му-
гла їх гудувати, ну, все, дитина вже, і я знов пучуствува-
ла, шо знов биреминна. Туді ж ни було, як зара, туді ше 
в тиї рукє, типер люди вже рузумниї, знають, а кулись 
такого ни знали. Скіко в тебе дитий, стико родиш, всьо. 
Ну, і я сажию мазала, пудивився, шо пуганая цяцька, 
всьоравно буде ссати. І  перцю сипала, і всерувно ссе. 
Вовни де чорниї набирем, так ложим в запазуху, такєй 
вовк: «Диви-но якєй вовк!» Вуно буялося, нудило, ну-
дило і буялося, і так двикне, і всьо – більш і ни даєм.

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Да, баба сама прихо-
дила, приносила на Паску яїчка. В той час канфєт ше 
мало хто нусив, ну, яїчка приносила баба завжди, ба-
ба-повитуха. Типер баби-повитухє нима, типер вже 

КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ  РАЙОН
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така баба, яку вже візьмуть. Кулись бабу-повитуху 
брали стару таку, а типер можуть взяти молодшу бабу 
ше за себе. Типер зовсім ни то!

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Бусько 
приніс, приніс бузько. Або в крупиви знашла. Ну, шо ж 
казали?.. [...] То баба-йошка йде, а то ше шо таке во. Я то 
казала своїм, шо… «Там ходить, там така баба, – кажу. – 
Йошка. Йдіте ду хати, никуда ни йдіти, вже така стара 
баба йде». Вуни думали, шо йошка йде, вуни вже хува-
лися ду хати. То циганами, то Тоню, худила дурна, то 
казали: «Тоня йде». То хувалися діти, а яка Тоня була – й 
сами ни пунімаїмо і ни знаїмо, яка вуна була.

«НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ»  Ну да, рудилась в сорочці, 
в мене Толік рудився в сурочкє. Да, родився в сурочкє. 
В  мишкови такому рудилась дитина, ото називалась 
«сурочка». Нє, хто її там зашивав, як вродиш в руддо-
ми, то хто її там бачить?! Викинуть і вьо.

с. Піщане
Записала Н. Пилипчук 7 липня 2010 р. у с. Піщане  

Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  
від Федік Параски Василівни, 1939 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Мене тако баби вчили, шо ни можна в 
хати дивитись чириз диль, бо буде дитина кусая. Ну, 
тако, як і вклуні, ни дивитись, бо буде дитина кусая. 
І ни дивилися, яка пугана, хто пуганий, як биреминна, 
то шоб ни приглядалась, де яка калічка, лутше туда ни 
дивися. Биремінна.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  То 
Катирина, Манька, Параска [називали]. Батька – Ва-
силь, дядько Гурдій. То ж як кулись батюшка, на кого 
сирдитий був, давав сами гірше ім’я, називав Мавра, 
то Ганна, то Параска були. Типер такє видумують, шо 
в силі такєх нима, а бульшинство кулись: Ганна, Па-
раска, Катирина, то Манька – отакє імина були.  [...] 
В матира штири систри було, а в батька багато було.

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Така 
баба була спіцальна. Ну, баба. «Баба» [називали]. Як я 
захудилась рудити, йшли пу бабу, а та баба, як дитина 
врудилася, то пупа зав’єзувала. От і її називали «бабую». 
В мене п’ятиро дітей, то баба бабила троє, нє, ше четви-
ро, а удноє, то вже в лікарні рудила, вуна менша. Я як 
рудила, то чириз пару днів прила, али буліло. Баба пу-
бачила, гурилкую замачила, пукривилась, пущиміло і 
зажило. [...]  Купала [повитуха], но… Дехто каже, трош-
кє меду ллє, шоб була така дитина солодка, шоб хлопци 
любили. Ну от вродиться, баба пупа зав’язувала і купа-
ла, от називалась така «баба». Ну, декули приходила. 

РОДИНИ  То яйця варили, може, пикли пампушкє. Типір 
роблять зразу [хрещення], а кулись – нє. Перше двіду-
ваннє, а туді христини, раньше двідування. Приносила 
[повитуха] пшунєну кашу, кусок сала, грушкє парила, 
ягуд напарить, в глечику приносили, о, пуруділі. Них-
то ни пік пиругів, ни тих цукеркув ни було. Ну, то ж 
трошкє був, хто ближчий приходив, там ридниї і всьо. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Ну, брали за кумів ближчих. Нє, ста-
рих ни брали, мулудих. [Не брали за куму вагітну], бо 
пугано дитини буде. Кулись була удна [пара], а впосля, 
то вже в мене, було дві – два куми і дві куми. Ну, як 
христити визуть, то кума дитину з хати виносить, то 
та перша, а та друга, то будто лутша, шо нисе. Я там 

ту пуважаю краще, то хай ся буде перша, а та друга. 
[Якщо помруть рідні батьки, то] батькє худили ви-
ховували – баба з дідом. Стрични куми бируть, як в 
кого діти вмирають, удне вмирло, друге – от туді вже 
треба, кажуть, брати стричони куми. От туді вже йде 
той батько пу силі і куго він пубачив – чи стару жинку, 
чи мулудую – яку пубачив і каже, шо ти мині будиш за 
куму. Отакє «стричони куми» називаються. [...]Тьотку 
[запрошували], в мене було три систри, мати… Душ 
з десять було на христинах. Ничого ни дарували, так 
просто і всьо. Усобінно такє, отакє во, прусти пісні спі-
вали. Да й ду христіння ни має ниякіх такєх пісень, то 
на вісіллє… Просто співали, яку пісню вміє, да й всьо. 
Христини, там і там христини. Як де, так і в нас на-
зивали – христини. [...] Напичуть млинців, рузчинять 
на дрожджах ридинько, так як-то на налєснікє, тико 
густіше, натруть сира ридинькуго, називають «вомоч-
ка», і тих млинців накладуть, і мачиють у той сир, і так 
їдять, і виреникє з кашую, борщ варили – отакє. Все 
разом ставляли, то ни так, як типірико, – то гаряче, то 
хулодне – пуставлять все. Ше картоплю варили. Кам-
пот грили і ставляли, сушони яблука в мищитах.

«ПОСТРИЖИНИ»  В  рик, як рик мінає, туді, кажуть, 
треба вже стригти в рик, бо ше й кевтунчикє заводи-
лись в малих дітей. В мене дівчинка була перша, а вона 
нинцьо спала гулувою, крутила, крутила тако, і стала 
засукуватись чупринка. Ой, то кувтунчикє дитини, 
кувтунчикє! Ну вже кувтунчикє запускаю, ни чишу, 
тут чупринка, тут чишу, а тут стуять тиї кувтунчикє. 
Як захвурила вуна, пувизла в Обзир в лікарню, а там 
пудивились, шо кувтунчикє, і ни схутіли її в лікарні, і 
взяли пустригли кувтунчикє, тут чупринка, а тут голо, 
і ни мишало, прийняли тиї кувтунчикє і всьо. [Зістри-
жене волосся] прийшла та, шо замитає, і в мусур.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Довго, я довго гудувала, два рокє давала, в 
мене було мулука, в мене на удний були рани, то тико 
удну давала, та й хватало. [...] Вже як їла все, вже на-
топчиться кортоплів – то все, туді й удлучали.

АБОРТ, «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Кулись ни рубили 
ни вбортув, ничого ни рубили. В мене було п’ятиро, 
а хто рудив і пу восьмиро, і пу дев’ятиро, і пу десяти-
ро – скіко було, стико й рудили. А посля вже, посля 
пучали, рубили аборти, али шоб нихто ни знав, ше пу 
силі скажуть, пузор був. [...] А ми там і там на дурози 
найшли, то в капусти, то ше шо.

с. Стобихва
Записали А. Дмитренко та Н. Пилипчук  

8 липня 2010 р. у с. Стобихва  
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  

від Герасимчук Любові Яківни, 1925 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Як кажуть: вже «грубая». То ж люди 
всяко скажуть, то ж то люди. [...] Всякє були, були 
такє, ше і було тако… Все робили, все робили. Захо-
диться, то насилу дудом забижить, як заходиться вже 
родити. А десь – то й бирижеться. Ну, я ж кажу, було 
всяко, може, за ягудьми – нє, але десь на своїм полю. 
Було всяко і на своїм полю родили. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ой 
Боже мій, типеро знаїте, ой, і по дванадцятиро, і по 
шистнадцятиро. Як хто, всяко було, і всім було місце, і 
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всіх годували, і всі були здоровиї, отак, а типер, знаїте, 
нападе якась хвуроба, і вставиться биз ничого, так ни 
добре, знаїте, тоже. [...]   Хто як хоче. От, наприклад, я 
Любов, то як мене мати христила, та хрищоная мати, 
то вона сварилася з батюшкую, мині ни пупадало по 
розписі там, в їх є розпісь, то вони, значить, ни хтіли, 
шоб я звалась Любов. А її схотілося: «Хай буде Лю-
бов!» І вуна пиримугла, я стала названа Любов. Ну, ну 
як там спиричаїшся? Стала просити, казати, шо я хочу, 
шоб так було. І він погодився. А вони дають по розпі-
сі, вже є така розпісь, і знає по розпісі. Ну, ото тако.

БАБА-ПОВИТУХА, «БАБИНА КАША», ХРЕЩЕННЯ 
ДИТИНИ  Була баба та, приймала тиї роди. Типер ви-
зуть у больніцу, а колись баба була. То там тиї боль-
ніци – хіба яка біда була, то вже йдуть, а так родили 
вдома, но були в силі. Ну, може, хтось і другий, то вже 
знають, шо цяя ходить, то її кличуть. [Ходив клика-
ти чоловік]. [...] Її [бабі-повитусі] давали і купляли 
шо-нибуть: то матерії чи шо… То типер тих лахув є, 
а кулись то треба було все шити, шити з матерії, то 
купляли і давали, аякже. І хусткє давали, і рушникє, 
більшість то ше сами тако нашивали і ткали рушникє, 
брали катушни ниткє і ткали. [...] Вуна участувала, бо 
ж вуна – баба, то вуна приймала роди, то її кликали. 
[...] Лічно я чула, шо били [горщика з кашею]. Де юго 
били, то я ни скажу. Де, в якім місцю, чи на христинах, 
чи де?.. То такє забубони, воно ни од Бога, тико так 
сами сибі знаходять. Придумали, удна за другії – так і 
робили вже. А, та так зрубила, і я так зрублю. [...] Хто 
як: хто тримає дитину більше місяця і посля хрис-
тить, – як кому кули виходило. А є такє, шо скоро: чи 
больна, чи шо дитина, і вона хоче, шоб хрищаною вми-
рало, то сразу, чириз скіко днів христить, шоб скури. 

РОДИНИ  Ходили [провідувати]. Колись так ни носили, 
як типіра. От там шось-нибуть і кашу, були такє, шо 
кашу варили пшунєну, то яїчка нажарать багато вже – 
отако носили. От, там шось куплять, канфєт чи шось 
там узьме, а типер – то типерика ни варать тиї каши. 
Хто ту кашу понесе?!

КУМИ  Як хто: і родичув брали, і брали чужих, от і по-
дружкє, шо вуни добре живуть, і бирє за куму, шоб 
вже свайство було – всяко було. Ну вагітна жинка, то 
чо[го] ж вона піде за куму?! Вуна не піде, і нихто ни 
бире. Ни брали, ни брали. Чо[го] ж вона там піде з 
свеї дитиную?! Вуна знає, як з свеї дитиную буде і тоже 
буде думати, шо, може, хто шо зрубив чи шо, то такоє, 
хто їйо знає. Хто скіко хтів [брав кумів]: і по пари, і по 
дві, а хто – ше й і по три пари, всяко було, всяко, як 
куму… Було такє, ни годувались діти, і брали стрєч-
них. У нас було, то я помню. Я вже забуваюся…

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Як перша… То так колись казали: 
як перша дитина вмирає, то на похурун ни йде мати, 
ни пускають, надийде і виртаїться. А  хто їго знає?.. 
То якєсь убичай. То чи Бог сказав?! То так сами сибі 
сплили. Хто там знає, шо тако. В книжци нигде тако-
го нима такоє. Хто юго знає, чуго такоє?! [Чи роблять 
поминки за такими померлими дітьми?] Як хоче. І ти-
пер, і колись… От умірають, я так замічаю, є такє, як 
ше свує риднює, то йому роблять, а як отчим чи хто, 
як такє, шо вже дальшиї, то нє. 

ВРОКИ  Було таке, в нашим силі я ни чула. Але казали у 
Вирхах, шо десь там на полю, вуна взяла і начала коли-

сати. І вроді була обміняна дитина, зувсім іначая, ну, 
вуна вже така неприродная, вже вона начая, ну, вже як 
вуно ут злого. То хто її подмінить?! Вже злий подмі-
нить. Вже розобрали, а посля роздумали, шо то така. 
А може, вже пізно було. То казали, шо так було, в нас 
то я ни чула. Є міжду нами усякє очи, подивиться – і 
його шось, і посля його мусить прибуліти людина, ну, 
шось таке роблять, кажуть, шо, може, хто накєнув. 
Але невже ж такє на таку дитину, ангула маленькуго, 
вже шось накідати?! То просто вуно так само субою. 
Було такоє. Я тоже була колись в церкви, бо я вєчно з 
дєцтва ду церкви ходила, і там удна жинка, ни наша, 
чужая… Ну, тая дитина, вона ни зупинєїться – риве, 
ото казали, шо то її якась жинка шось сказала така, 
бо вони разом були зносилися в больніци, і та шось 
сказала, шо в міне козинє, а в тебе вовчинє, козинє 
і вовчинє, якось так сказала. Ну, значить, та каже, у 
міне вовчинє, ну, вовчинє, то тихо ходить, а то в тебе 
козинє – і стало воно кричити. То така, може, вона з 
учима такєми, хто її знає, то носилася, я ни знаю, шо 
її робили, бо то ни з нашуго сила, то з другуго сила. 
Шиптали. То з другуго сила, я тико в церкви бачила.

Записала Н. Пилипчук 8 липня 2010 р. у с. Стобихва 
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  

від Макарук Олени Іллівни, 1940 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Ну, з нужа в рот брати їжу ни мож-
на. Типер, на поріг, якшо шось рубали на порозі, шоб 
перша ни пириступила того пурога, бо мов заяча губа 
буде чи вовча пасть. Ну, ни можна вагітній відмовля-
ти, вона шо просить, бо миши поїдять все. Ой, шо там 
ше? Я  от кажу, як-от на порозі шось рубали, пирис-
тупив  – вже заяча губа. Це самоє страшноє. А  зара 
тих вивихів, то діткє в стрименах, то кулись ни було 
кривих дітей, воно рудилось само по субі, а типер вже 
дьоргають за нижкє і витягують його ше з вивихами.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  
У моєї баби, прабаби, було одинадцятеро, у баби моєї 
по матері було дванадцятеро, а в батька, в баби, було 
троє, бо чоловік поїхав в Америку, тико троє дітей ро-
дила. [...] Прабабу звали Агрепина, а діти в неї так були, 
сини: Онисим, Євдоким, Іван, Василь, Федор, Антон – 
мої діди по матері. А у матера брати і сестри звалися… 
Померло: Петро, Клим, Мутруна, Уляна. Живих було: 
Нікита, Тетяна, Олександра, Люба, Андрій. В Обзирі, 
[поширені імена] – Мукрини і Хафрони, і Фрудзини, і 
які Бог знає імена. У нас у Стобихві Фидори дуже по-
ширені, Олександрів дуже багато, Анастасії. Церков-
ними, батюшка називав. Я тоже, наприклад, свої діти 
не називала, як по календарі попадало, так і… І куми 
могли обрати. І в нас отут була Ксеня. Вони повезли 
хлопчика христити, вона завжди росказувала. Ба-
тюшка тико на її дивився, і вже як назвати хлопчика, 
Олександр хотіли назвати. І вже христили, але як вже 
батюшка назве, вона, каже, чула, шо питалась вона, ну, 
як батюшка назвав, ну, Ксенія, Ксенія сказав, а то ж 
кума Ксенія. А хлопчик, ну то Аліксандр, а поспішно 
він назвав його Ксенія.

БАБА-ПОВИТУХА, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ 
РУКИ»), ПУПОВИНА, «БАБИНА КАША»  Вдома [по-
логи приймала] бабкє-повитухє. Ну, приходила, в 
гарячій воді мила рукє, молилась, приступала ду ро-
дів. Після родів, як якісь нипуладкє, давали різні зела 

КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ  РАЙОН
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пити, обично сянячника святять.  [Був звичай «мити 
руки» бабі-повитусі]. Бабі повинні були дати рукє 
чимсь витирти. [...] Куди хто хотів [дівав пуповину], 
ховали. Казали, як дитина виросте і розв’яже пупок, 
то буде розумна. А я ни знаю, в моїх двох дітей тоже 
пупок був, али я їм не давала розв’язувати. Не знаю, де 
вони подівались. [...] Так, кашу [готувала баба-пови-
туха на хрестини], і баба вже йде, і ложать на бабину 
кашу гроши. Бутилку давали, хто найбільше грошей 
покладе. [...] То хустину давали [повитусі], кусок мату-
рії… Шо туді можна було?.. З пулутна кусок. [Чи про-
відували діти свою бабу-повитуху?] Да, то її внучок, 
вуна на Паску яйця давала, баба, і бабі шось давали. 
[Чи ходили діти до баби?] Да. [Чи носили вечерю на 
Різдво?] Не носили. Не носили, али знали, шо то баба.

РОДИНИ  Обов’язково, хто хотів [приходив]: і роди-
чі, і  сусіди. Тоді кашу приносили, горщик каши, ше, 
може, кусочок сала, то вареникє, кисіль. А потім по-
чали нести пиченя, канфєти, розпашонкє – то вже ти-
перишнє. Провідувати тре.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Ну, в Обзири, наприклад, 
забирає з руддома, от і зараз, у їх є баба, яка спеціаль-
но, баба і бабуша. Шанують бабу, пударок купляють, 
баба – дитині, ну, все. А в нас – нє, а в нас з руддома 
привизуть і купають, хтось є – свикруха, мати, бабці 
купають. Баба-повитуха купала, ллють туди мулуко 
матиринське, там якесь зіллячко – і оце купають. Не 
виливали сразу [купіль], ни можна по заходу сонця, 
не виливаїться. А то кудись тоже виливали, ни знаю, 
шоб ни так кєнути, вилляти.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Кумів брали родичів. Як вмирали 
діти, то брали брата і систру, а як ше вмирали, брали 
стрічних кумів. Ходили до схід сонця, кого зустрінуть, 
і того брали. [За віком], які хоч. [Вагітну] не брали, нє. 
Давали плащик обов’язково  – то це дівчата; хлопці 
приходили і клали гроши. Чула шось  – крижмо. Ну, 
як то крижик, то цей медальйон. Так чула, але не знаю. 
Ну, кума… Та тож дуже шанували. [Чи брали хрещені 
на виховання дітей, якщо помирали їхні рідні бать-
ки?] Всякє були. Як у куми ни було дітей, то вуна му-
гла взяти. А якшо їх кучка, куди візьмеш?! Тож до хри-
щениї тулились, кулись пуважали хрищених. [...] Кого 
хтіли [запрошували на хрестини], куми обов’язково, 
а там… У нас дарували [кумам]. І шо хоч: і платкє да-
вали, яку змогу мали, тож бідниї. Шось приказували... 
І я ж христила і казала, шо ви нам такую, а ми вам хри-
щоную. Хліб і так брали, хліба ціла хлібина биреться, 
ріжеться окрайшик, і він лижить у колисці, свячене 
зілля, сталь якась. [...] Такє сами [готували], ну каша – 
обов’язково. Кисіль, каша, але каша – це було «виши-
байло», і на весілля, і де хоч уже кашу подають.

ВІТАННЯ БАТЬКА, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, 
«ПОСТРИЖИНИ» Горілку пив, його вітали. Виходив 
з хати [батько, коли пологи відбувалися вдома]. [...]  
Обов’язково, і по сей час [існує обряд «уводити поро-
діллю в церкву»]. Вводили дитину, бо ж ни дозволили 
зайти в церкву ни матері, ни дитині, якшо не вводи-
лись. [Чи робили вводини в один день із хрестинами?] 
Ні, ніколи в світі. Христини можна, кули хоч робити, 
вводини – вже пізніше. [...] У рік [стрижуть]. Ну, хри-
щоний батько. Ни знаю, куди його [волосся дівають], 
знаю, трошкє збиригають, воно ше в мене зара збири-
гаїться, моїх діток перших. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ», ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  Як хто: і до 
трьох, і до п’яти [років годували]. Там були такє, гово-
рили, то кажуть: «Марьйо, ше ваш Уликсандр цицьку 
ссе?» Покличе матира тихенько, десь сидить з людьми, 
і, каже, вийде за хату, а він стоячи виссе і вйо. [...] Ой, 
мазали [груди] і перцьом, і  сажию намазували, і щоб 
дитина боялась. Ну мині, я пам’ятаю, як мині ни дала, 
от я ни схутіла сама. Я сиділа на межі і кричала, шо 
хочу цицю. Була жінучка старенька, а литів самульот, 
ну, ероплан, а вона: «Ой, така вилика дівка і хочиш 
ше цицьку ссати, бач, во яроплан литів і накакав на 
цицю – фу! І вуна буде ссати?!» Мати прийшла і мині 
вже ту ціцю, а я: «Нє, там пулитів і накакав, ни хочу». 
Мати сміється: «Нивже ти пам’ятаїш?» А  я кажу: 
«Я, мам, пукажу, біля якого корчика сиділа». І мині ше 
два рокє було, і я утказалася. [...] Нам кєдали [перший 
зубчик] в запазуху. І на піч кидали, і через голову. Ка-
жуть: «Кинь зубчика на піч і скажи: “Мишко, мишко, 
я тобі даю зубчика… – якого там?.. крем’яного чи кус-
тяного, – а ти мині дасиш залізнуго”».

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, НЕ-
ХРЕЩЕНІ ДІТИ  Нє, дівчинку обов’язково пилинали в 
чоловічу лляну сорочку, а хлопчика – у жіночу, щоб лю-
били. Навіть жиди і ті просили. От моя баба чисто сті-
рала, хороше пулутно було біле, аж пахніло, казали, то 
вже прийде: «Ну, Фидоро, дайте мині сурочку свую, як 
народиться, шоб упувити у лляну сорочку». Жиди хоті-
ли, бо в їх ни було пулутна, а в крамному ни хутіли пу-
вивати. [...] Крикси накідали, і дитина кричить страш-
но, як різана. Заговорювали, дитину могли під солому 
класти, підкурювали чортополохом напроти балька, 
но… Отако могли яйцем переляк. Були, ну, шиптухє. 
Ходила дизентерія, то вмерло [багато], а ті вмирали 
малими. А хто туді лікував? Тоді казали: «Нима такої 
мамки, щоб не було ямки». Шо обов’язково кожна мати 
хоронила діток. [...] Кажуть, шо діти, як уже довго ни 
хрестять і самих кєдають у хаті, то, каже, міняв ничис-
тий, і вуно кричить – то обмінок. 

ЛІКУВАННЯ БЕПЛІДДЯ  Лікували, всякє пуяси носили 
церковні. Всяко, хто шо. В церкви ходили різні. А ни 
мати дітей! Там вуни більшисть рудили, нихто ни це… 
А потім береглись та й все, хитрими вже стали, а так 
родили, скільки Бог послав. Та й все…

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Буслик 
приніс чи знашла тебе – обманювали. [...] Чим хоч [ля-
кали]: прийдуть цигани заберуть тебе. Або потім стали 
бабаї: то Дід, то Бабай прийде, то ше хто – так і лякали. 
А так обично циганами лякали. Циганив ми боялися.

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Куснища
Записав О. Ошуркевич  

5 липня 1994 р. у с. Куснища  
Любомльського р-ну Волинської обл.  

від Луць Олени Федорівни  
та Веремчук Мотруни Федорівни

ХРЕСТИНИ  
Кума моя, кума моя,
Кума дорогая,
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Чому мої каченята
В тебе на городі? 
Ото ж мої каченята
В мене [?] на городі,
Вони таке малесенькі 
Не нароблять шкоди.  
Вони зайдуть до криници,
Нап’ються водици.
Ходив козак до дівчини,
Тепер до вдовици. 
А в вдовици дві сестронци,
Третяя комора.
Сама вдова молодая,
Дочка чорноброва. 
Сама вдова молодая,
Дочка чорноброва.
Ой як зайду я до неї –
Любая розмова. 
  ***
На весіллі була,
На хрестини зайшла.
Пуд примичком ночувала,
Бо дверей не знайшла. 
Де весілля, де хрестини
Там [нерозбірливо] на гостини.
А лісничий луччий чин,
Та лісничий ніпочім.
  ***
Кури мої, кури, кури ж мої, кури.
Якби мені чоловік до меї натури, (2)
Шоб горілку не пив, табаку не нюхав,
Чужих жінок не любив, тільки мене слухав. (2)
Ой дай же но, Боже, вечора дуждати,
Та й піду я до куми новості взнавати. (2)
Як зайшла я до куми, стала під віконце;
Сидить милий за столом, вже сходило сонце. (2)
Кума йому чарку, він куму за литку.
А я цього не стерпіла та й вибила шибку. (2)
Як прийшла додому, крепко захворіла.
Біленькою хустиною голову прикрила. (2)
Як прийшов чоловік: Коли захворіла?
– Як у твеї кумуси шибочка летіла. (2)
Ой дай же но, Боже, вечора дождати,
Та й піду я до куми новості взнавати. (2)
Як зайшла я до куми, кума ше не вмита.
– Ой чого ж у вас, кума, шибочка розбита? (2)
– Ой є в мене курка така полохлива, 
Як до хати залетіла, шибочку розбила. (2)
– Буде вам ця курка горілку клювати,
Як ви будете, кума, кума ночувати. (2)
  ***
Зустрілася з бідою, ку-ку-ку,
Зустрілася з бідою,
Вийшла заміж молодою,
Ку-ку-рі-ку, ку-ку-ку.
Хату мажу, щітки знати, ку-ку-ку,
Хату знати, щітки знати,
Ни навчила мене мати,
Ку-ку-рі-ку, ку-ку-ку.
Хліб спичу – хліб гливкий, ку-ку-ку, 
Хліб спичу – хліб гливкий,
Борщ звару – він гіркий,
Ку-ку-рі-ку, ку-ку-ку.
А мій милий з ума сходить, ку-ку-ку,  
А мій милий з ума сходить,

До другої щодень ходить,
Ку-ку-рі-ку, ку-ку-ку. 
Раз я йому догодила, ку-ку-ку,  
Раз я йому догодила,
Каву з бураком зварила,
Ку-ку-рі-ку, ку-ку-ку. 
Він до мене з кулаками, ку-ку-ку,  
Він до мене з кулаками,
– Чого кава з буряками? 
Ку-ку-рі-ку, ку-ку-ку.
Чого б’єш, чого лаєш, ку-ку-ку,   
Чого б’єш, чого лаїш,
Яку взяв, таку маїш,
Ку-ку-рі-ку, ку-ку-ку. 

РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Межисить
Записали Л. Яворська та С. Чибирак 3 липня 2011 р.  

у с. Межисить Ратнівського р-ну Волинської обл.  
від Середюк Ольги Олексіївни, 1935 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Кажуть, би вона [вагітна] прийшла і 
просить, то не дасиш, то будуть миші їсти. Ну, їй тро-
хи легше, шоб вона робила. Ну, бо ж втомилася. Мати 
моє була за куму в хресної тоже. Пішла й просить, 
а мати була вагітна моє, і, ну: «Ходи за куму». – «Ну, – 
каже, – не пойду, або може вмерти, або та дитина, або 
те?..» Каже: «Тримай того… вверху живота». Ну, вона 
сходила й хрестила. І ни те ни вмерло, й те ни вмер-
ло. То-то на руку нав’єзували, то-то єк батьки вмруть, 
а  то нав’єзували, а жінка берєменна, то нав’єзували 
ту червону китаєчку, шоб и… ну, шоб дитини ні-
чого ни шкодило. [На похорони вагітні] ни вельми 
йшли, бо, кажуть, дитина біла буде. Ну, і до рідного, 
то нав’єзували лєнточку. І, кажуть, єк у роду пожени-
ся, то-то ж одна кров, то дитина каліка родиця. І знов, 
єк свараця, присягають, то тоже шось дитина, на діти 
клясти ни мона. Клясти ни мона, бо то падає, ка[же], 
на дванадцяте покоління. Ото родяця й каліки. Ну, ни 
мона сердитися було, бо ж як сердиця, то, кажуть, таке 
й вродиця. Е-е-е… лучей будь спокійний, то дитина й 
спокойна буде. Ну, ни можна [лякатися], ну, бо ж може 
злякатися, та й і недобре буде на дитину. [Чи казали, 
що коли вагітна схопиться за якесь місце, то в дитини 
буде родима пляма?] То-то єк мрець. Як шось десь по-
бачить, шось такоє гидкоє, нидоброє. У нас тут одна 
жінка, то ж було в [нерозбірливо], і забили чоловіка. 
І вона побачила ту кров, і тако схватилася. І так і ціла 
рука була на мисці, так єк і той парубок і вмер, і вже 
не міг так, було червоне таке, так палци-знаки. «Бірє-
мена» [називали], «черевата», «черевата». [...] Ну, ка-
жуть, єк хороша на лицеві [вагітна], то буде дівчина, а 
єк гидкая, то буде хлопець. Гидка вже, то вже, ка[же], 
хлопча вродить.

РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ, ПОЛОГИ, ПУ-
ПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ШАНУВАННЯ ПОВИ-
ТУХИ  То-то розчіпляли… Розчіпляли сорочку, то по-
яса розв’єзували. То будто так було лучше й легше. Тіко 
робили шо… палили льон – патоси, і гріли жінку, шоб 
в теплі було. То хуче, кажуть, буде родити. Ну, тако ста-
не жінка, і кладуть між те… між ногами. І жінка грі-

РАТНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ця… [...] У нас в селі… Кума моє родила… Даже вони 
хату строїли, і її чоловік ходив в нас спав. Подивилася 
через окно, а вона йде: «Ой, – кажу. – Куме, вставай-
те, вже кума йде, вже, мабуть, буде родити». Ну й шо?.. 
І вона піша сюда, і вже є побігла, і один в нас шофер 
був… Кажу: «Є  йду по окошерку, а ви те… заводьте 
машину». Пуйшла, окушерку [нерозбірливо] вже нема 
коли вести, вже тре родити. Ну, положили на лавку тую 
жінку, ну, й так вона на наших… руках народилася. Ну, 
ни пускали до хати, каже: «Не йди, бо то… во та… та 
родить». То-то єк… дівчину [народила], то в наговицю 
завертеють, шоб хлопці любили, а хлопця – у спудни-
цю, шоб дівчата любили. [Чи просила повитуха проба-
чення в породіллі після пологів?] Ну, чом ни просила? 
А та породілля то в баби знов просила, шо: «Пробачте, 
ни розказуйте ничого нигде». Ну, то ж знаєте, як жін-
кам родить, то ж… [...] Ну, шо з пуповиною?.. Одріжуть 
отаково на три, на тих… на два палця. І льоном колись 
зав’єжуть, і всьо. То-то плоскоє і коноплі. Нє, коно-
плями не в’язали. Льоном. Ну, а пупа зберігали. А пупа 
зберігали, ту й мене, то тих хлопців других є зберіга-
ла, а першого то брала, зберігала і в латочку зав’язала, і 
вложила в скриню під скринешні. То, каже, дитина ро-
зумна буде. [...] А місце закопували. Десь пуд пудошви, 
пуд хату, шоб ніхто ни ходив. [...] [Чи клали повитусі 
щось особливе в труну, коли вона помре?] Клали, но. 
Єк вмре, то й хусточку принесуть. І ту бабу на хрестини 
кликали. Та баба в почоти була. Ай, не знаю, чо вони 
так клали?.. Ну, а єк і умирає чоловік, то кладуть… то, 
каже, буде обтиратися рушничок, а то буде ноги обти-
рати. Ну, а де там, хто там був, бачив?.. [Чи вішали на 
хресті повитухи фартуха?] Чом ни вішали?! Вішали.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Імена давав врач і батюшка. А вже 
тими роками – то батьки. Баба давала імена тоже. Ну, 
та, шо приймає роди, то ш та дитина… ну, то ш дитина 
вродиця, і вже баба бере… Колись то так було, то ж те-
пер родять у лікарні. А колись було так, шо баба помиє 
дитину тую і пув’є, і посвятить водою свящонию, і в ко-
шикови положить. І те… і так імена давали. Скаже яке 
во: «А хай буде таке». – «Ну, хай буде таке». [...] Ну, то ж 
батюшка давав. Ну, колись так було. Батюшка. Несуть 
дитину у церкву, і батьки ни знають, як несуть до церк-
ви, яке ім’я, і батьки вгадують. А яке давав – таке було 
хороше! А вже яке дасть, таке хароше. А відбирали ім’я, 
яке тиї дасть. Тий: «Ой, то, – ка[же], – такий хороший 
чоловік, добросовісний, то і мій син такий буде».

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Ну, а хто її знає?.. Ну, то 
ж колись казали, то-то приказка така була, шо йшов 
[нерозбірливо] і чоловік, і прийшли до хати, і жінку 
зайняло родити. То-то приказка такая була. І проси-
лися вони на ноч, і він їх ни… Вони кажуть: «Ми тебе 
ни візьмемо на ноч, бо в нас жінка рожає». – «Положи 
нас у порози». Каже: «І  в порози вас ни положу».  – 
«Ну, то прийми нас… – а за хатою була така комора, 
називала “колешня”. – Положи нас у тій колешні». Ну 
й ну. Кажуть, було літо, тепло. А  то, кажуть, ходив 
Господь, буй би-то так. Ну й положили в тій колеш-
ни. А той [нерозбірливо] каже: «Іди, побач, чи ше не 
вродила», – вже Господь на того, на того свого, шо… 
«І піди побач», – каже. І раз пішов, пішов так і другий, 
і на третій раз пішов і каже: «Хватить вже, більш ни 
муч». Каже, ну, пушов перший раз в таку й таку годи-
ну, каже: «То ни добре, буде злодий». У кільку то часов 
родиться тупіро, то буде злодій. А то знов буде такий 

гидкий, гулящий  – бабій. А  вже на третій раз каже: 
«Ни муч вже, доки ж ти будиш мучити так?» А  він 
каже: «Уродиця і те… і на свій день народження уто-
пиця». – «Ну, а як утопиця?» Ну, ка[же]: «Піде до озе-
ра й утопиця». Ну, вже воно й так прошло тоє, як той 
старець на того… Ни старець, а той, шо коло старця 
був. І як пушов до батьків, вже ж воно там уродилося, 
вже ж там вони і покликали, дали снідати чи шо там, і 
каже той: «Глядіте, бо як день народження буде, то він 
втопиця». І прошло… «У двацять літ», – каже. І про-
йшло тих двацять літ, і вже зобралися хлопци іти до 
озера. Я ни знаю, мо, то казка, а мо, то правда, то таке 
розказували. І вже пошли вони. Збираються до озера, 
а батько купив туфлі і панчохи, і поставив у комори. 
А до комори зробив з осего боку, шоб замкнути ко-
мору, і він пушов [нерозбірливо], туфлі взєв обувати-
ся. І встав одного, одну ногу обув, а другу став – нима 
носка, а батько носка схавав під кухар. Каже: «Йди в 
коморі візьми». Той в комору пушов, а той двері взєв і 
замкнув. «Хлопці, – каже, – ви те… хлопці, йдіте, бо є 
його не пустю, в його сьодні день народження, як він 
з вами піде, то втопися». Ну, тиї хлопці й пушли, то 
він і по-собачі вив, і по-вовчі, і хто видає єк, шо то він 
єго замкнув. Ну, той батько все одно не пустив. І по-
серед днє хлопцє сидєть і, ка[жуть], така дівка чорна 
вийшла, такі коси довгі, і каже: «Василю, Василю, де 
ти?». Три рази так. Хлюпнула в воду, і так і встався, і 
ни втопився. Ото таке. Є ни знаю, чи то правда, чи то 
казка, чи то… Таке розказували стариї люди.

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  [Про-
відували] і заміжні, й дівчата, і стари баби… Є як з свою 
матір’ю ходила. А з чим відвідували: зварили каши тиї, 
завертіли у полотенце і понесли таки, і одвідали. [Чи 
могли чоловіки провідувати?] Нє, тіко більше жінки. 
[...] Ну, баба купала. Ота, шо родицє дитина. Вона вро-
дицє, й обмиє відразу. Ну, а шо в ту воду клали?.. Води 
свячоної ввілють і зіллячка вкинуть, і всьо. Яке зілля? 
Полин. Найбільш полин тоді святили. Вірніш ни полин, 
а чорнобиль. Ну, а я знаю?! Чорнобиль зроду святили. 
Пуд берізку [воду виливали з купелі]. Шоб росло так, як 
береза. Нє, після заходу сонця вже ни те… ни виливали 
води, ни можна. Ни можна було. [Як купали дитинку, 
якщо вона народилася ввечері чи вночі?] Ранку чекали, 
ну, і ту воду виллють у відерце, і поставлять де пуд лав-
кою чи в куточоку, шоб хто ни розлив, і  зара вилива-
ють. [...] [Колисати порожню колиску] ни можна. Ну, я 
знаю, чого то ни можна?! Ни можна. Кажуть: «Ни коли-
ши, ни зачіпай!» Бо то ни мона колихати.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», 
«ПОСТРИЖИНИ»   Ну, на третю добу хрестили. І тре-
тього, і коли дитина уродиця, й воно слабенькоє, бируть 
і христять, шоб воно ни було [нерозбірливо]. У церкві 
[хрестять]. Бувало й таке, шо додоми батюшки приво-
дили й хрестили. Ну… ти ті куми [були присутні] туж. 
До хрещення батьки [воду] несли. [Чи хрестили в одній 
купелі кількох дітей?] Ну, то ж вони в воду не кидали 
тої дитини, тіко водою свячоною посвятить батюшка. 
І такий мід був, шо тако збочка хрестика робить і под 
ручками, і пуд ножками, і підступники… Те, хрестики 
робить на тому. То-то «мід» такий звали. Таке жовте, так 
єк… єк… Ой!.. Єк із свічок роблять. Як то звати?.. Ну, 
як із воску. [Куди потім ту воду виливали?] Є то-то вже 
не знаю, шо там було. То-то як дитинку миють вдома, 
то вже виливать пуд дирева. Ну, то, шоб дитинка рос-
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ла. [...] Ну, купали [перед хрещенням]. І [нерозбірливо] 
купали і біленькоє, чистенькоє, ну, упилінали. Вповива-
ли. [Із церкви додому поверталися тією самою дорогою 
чи іншою?] А  єк, єк коли. Єк ішли, то куда хотіли, то 
туда і йшли. Похристять – і зразу хрестини. Зразу го-
рілку п’ють. Ну, все варать: шо мають, те варать. [Хто 
запрошував на хрестини?] Самі йшли навіть. Шо мають 
[несли]. [...] Кашу варили. Тоді варили. Хто варив?.. Ну, 
вдома наварять. Занесеш, та й… На молокові варили та 
й і пшона. [Чи заправляли медом?] Нє. [Чи били гор-
щик?] Нє. А нашо бити? А за шо купити того горшка?! 
[Чи давали гроші дитині?] Ну, суто, каже, на кашу. Вже 
єк розходяця христини, то вже там… То де ш там тиї 
гроші були? По рублю, по скілько… «То,  – каже,  – на 
кашу, то, – ка[же], – на панчішки буде, а то на…». Бать-
ки з сім’ї подавали [на стіл]. [Яку останню страву по-
давали?] Каже: «Подали кашу, то вже й нема каши». [Чи 
наприкінці подавали житній хліб?] А як він зроду був 
житній! [...] Як рік вийде. Хто попаде, [той і стриже]. 
Хто ту дитину стане стригти, то воно кричить, ґвалтує, 
ни дається. [Волосся] в групку кинуть чи в піч, спалять.

КУМИ  Кого попаде: і брата брали, й сестру брали, і чу-
жих брали. Кому нравляця які куми, так і брали. [Чи 
казали, що коли діти помирали, то треба брати «стріч-
них кумів»?] Ну казали. І брали ше брата з сестрою. 
От, каже, народиця дитина, і вже несуть, і вже вони 
з хати кумів не бируть, і ни знають, хто… Як їдуть і 
кого першого зустрінуть, і тогди бируть за куми. Вже 
ни мона було… От кумів отказуватись не можна. Бо 
то вже ж мати хрищона, то ж вона тею дитиною так 
і владіє, як і свею. Вже, кажуть, шо там, отам десь то 
уверху, на небі будимо. Скіко хотіли – стіко брали [пар 
кумів]. Й дві пари брали, й одну пару, і… В нас то по 
багато ни брали. В других селах то і по п’їть пар бра-
ли. На хрещеннє?.. Полотно біле [несе кума]. Звалося 
«плащик». На тім полотні кладуть дитинку. А батько – 
хрестика. [Чи могли хрещені забрати похресника на 
виховання, якщо помирали рідні батьки?] Ну, то ж як 
ни буде кому глядіти, то заберуть. А як і умруть, а в 
хаті дід і баба, чи тітка, то ж де ж – і ни одасть.

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, ВРОКИ  До року 
ни подносили [дитину до дзеркала]. А  я знаю, чо то 
воно таке? Дитини не давали риби їсти до року, шоб 
могла говорити. [...] Нє, ни вельми вона йшла. Єк іде, 
то бере ключика прив’єзує сюдово до спудници. Ну,  то 
хрестика накладе… Ну, каже, бо то не можна, шоб ни 
заслабіла. [Чи клали щось біля дитини, коли йшли до 
хрещення?] Ну мали. Ну, шо ж… тоже… хліба окрай-
чик. Батьки вріжуть окрайчик хліба і шкурки і кладуть 
до дитини. То-то од очей і од лихого. Вже [нерозбірли-
во] іти, то вже неї нічого ни буде. То-то, кажуть, крикси 
накидають. То-то жінки знов і заварують тії крикси.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  На моглицях просто там [ховали 
мертвонароджених дітей]. Зачищають моглиці, і дити-
на мертва хорониця. На моглицях все равно хоронили 
[нехрещену дитину]. Хай вона помирає, хай вона них-
рещена. Але єк умре, то тогди бируть, миють і бируть 
ставляють куми, так єк те… і христять. [Чи робляють 
поминки за такою дитиною?] Ай, де, мо… Там знаю… 
Ну, як умирали тіки, то дати ручника, кажуть. Вже у 
батьків діти ни годуюця, і збирають жунок, і [нероз-
бірливо] кладуть, і вишиють ручника… До церкви 
нисли. І вже ми туди, і вже вони туди… 

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  В  Великодни [відвіду-
вали хрещені батьки хрещеників]. Вже і тиї крашанки 
приносили. Волочений, ну. А є знаю чого? Дітки єк… 
дітки єк тіко побачать, бо ж єк добре хрещоне бать-
ки, то и цукерки несуть, і ше шо, подарки, і хусточку 
зав’ють, і платтячко куплять. То вже ж… то вже ж тиї 
дітки, то вони ж вельми добре висєть до тих батьків 
[нерозбірливо]. Ну… То ж несли гостинець. То ж кра-
сіве несуть.

Записала С. Чибирак 5 липня 2011 р. 
 у с. Межисить Ратнівського р-ну Волинської обл.  

від Cередюк Ольги Олексіївни, 1935 р. н. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  [Коли в дитини прищи-
ки з'являлися], то купали. Забулася, в чому купали – 
в вовчаках, таки зелех. Тії зілле збирали, тиї вовчачкі 
і в вовчаках купали. У маю [зілля збирати]. То ситий 
корінь тоже копали, копали ситник і полокали, і те в 
гарячу воду кидали, і застигне, і дитину купали. [...] 
[Що робили, коли дитина плакала цілу ніч?] А якісь 
клікси скидали. Занесуть до баби, та й та баба шось 
поговорить, та й… А  шо тут зробиш, шоб не чіпля-
лися?.. Як єсть такі люді, шо накідають і шо їх ски-
дають. Те шпільку чипили. Нє, ниточки не теє… то 
вчеплять шпільку, шоб не видно було. І кладуть в во-
зика, в колисочку. Ну, шоб захищали. І зілля свячоне  
ложили.

ЛІКУВАННЯ БЕПЛІДДЯ  Пили такоє, як воно зветься, 
воно в нас там на Пріпітію росло – безділля. Воно рос-
ло над водою отаке завиш. То не безсмертник, а без-
дрілля. А я не знаю, чи воно цвіте. Бо отого у меї бра-
тихи все ж не заводилися, і я навмисно ходила до неї, 
і я варила, і [вона] пила. 

  ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  
Куй, кую ніжку,
Поїду в доріжку,
Доріжка кривенька,
Кобилка сліпенька. 
Куй, куй, молоток, чоботка,
Неси, бабо, молотка,
Не подаси молоток –
Не подкую чоботок.

Ну, [діти] граються з бабою. А  ніжку таково [стукає 
пальцем по ступні і знов каже]:

Іди, іди, дощику, 
Зварю тобі борщику,
У новому горщику,
Тобі каша, а нам борщ,
Шоб у стрісі падав дощ.

А тоді знов каже:
Дощику, дощику, перестань,
Поїдимо по євстань,
Сінця косити, Бога просити.
Єсть у Бога сирота замикати ворота,
Шоб дощик ішов.

Ну, «Сороки-ворони» грали:
Сорока-ворона дітям кашку варила,
На припічку ділила. 
Сьому дала, тому дала, 
Сьому дала, тому дала, 
А цьому цік стількі взяла і за вуха – шу-у-у-у-у.

РАТНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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42 ВОЛИНСЬКА  ОБЛАСТЬ

с. Окачеве
Записала Л. Яворська 6 липня 2011 р.  

у с. Окачеве Ратнівського р-ну Волинської обл.  
від Кисичук Ярини Семенівни, 1925 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Бєрємєнна, або черевата. То-то «бє-
рємєнна» тепер кажуть, а колись звали: «вагітна», 
«черевата». А  во є ходила, в сорок три роки приве-
ла два близнюки – два хлопця. Сорок три года було. 
І корову доїла, заняло родити пуд коровою, і одвез-
ли в лікарню, і зразу родила. Ни тіки прикмети були. 
То ни давали робити, шоб воше ни заболіла, шоб де 
шо ни случилося. Рожай пуд коровою, – от в совхо-
зи вже начальство будуть судити. Там же ж на декрет 
не даєця. То-то, бачите, то, кажуть, вагітній жінці, от 
беремєнній, до покойніка ни мона йти. Ни мона йти. 
От єк ти зайдеш… Вот є, знаю, шо віск практікува-
ла… Єслі йдеш, ни за шо ни мона братися. В нас по-
сля фронту, вже є родила хлопця, і в нас тут тиї, буль-
баші, забили нашого полномоченого. Ну, й привезли 
там по-сусідстві тако до нас. І  прийшов мій батько, 
каже: «Яринко, вже Самуїла привезли». І каже: «Геть 
міна взорвалася, то щоку повностю забрала, то тіко 
одна потилиця всталася, голову геть одорвало». Але, 
бачиш, я є геть дурна – пушла. А мати мені нічо не 
придупредила, а я ж того ни знала, шо ни мона йти 
до покойника. То є зайшла, ті вже там… Один чоло-
вік єк открив, а я кажу: «Ох, мої мамочки!» Подиви-
лася, отако схватилася, одну руку сюда положила, а 
другу сюда. І вродився в мене хлопець, так і взяти – 
п’ять пальців. О-о-о, сине-сине. Тут такий хлопец 
хороший, а то так і взати – тих п’ять палців, шо по-
ложила на щоку. Ну, ми пошли до церкви на Білорусії 
до вводу, вже есть тен хлопчик. Ну, ми йдем там вже 
на цвинтарі. Посповідав [нерозбірливо], і ми сядали 
їсти. Сіли їсти, так жінки приходять до мене і кажуть: 
«Жіночко, шо то вашому… в того мальчика такоє?» – 
«А, – кажу, – до покойніка ходила і схватила таково 
лице. І чо, – кажу, – шо робити? І такий хлопець, і то 
ж знак, то ж п’ятно». А там одна жінка каже: «Я вас 
наведу, шо робити, – каже, – воно пройде, – каже, – 
треба, шоб три чоловіки, старих, вмирали: от один 
вмер, і тре положити рукою вмерлого об щоку, і дру-
гий, третій… Трох чоловік треба, шоб є попросила, 
шоб дали положити». І зробила. Знаєте, все пропало. 
Ну геть усе! Так би сказала, шо нічо ни було. От які 
люди єсть. Бачте, єк воно значе, шо то од покойніка, 
покойнік лікує. Ну, то ж от покойніка п’ятно, і покой-
ніком забрав. Носила я залізо, ключа. Е-е-е… шліль-
ку таку, шоб… Тре обязатєльно носити з собою [від 
вроків]. Кажу, онука була бірємєнна, вже тіко місяць 
осталося ходити, родити, і ото вмерла. І от вже я ка-
зала на дочку на свою, кажу: «Тре було, хай би виня-
ли, шоб вона світ побачила». І так ни… І так вмерла 
в животі. [Від чого може народитися дитина-каліка?] 
А  хто ж відає. Буває така… В  меї дочки тоже, і хай 
вже в роду того ни було ничо, і він був такево мало-
умне. Ни говорив і ни ходив… Як мучилися ми, о!.. 
І вмер. І його кидало, знаєте, кидало і кидало, і тре-
ба було слідкувати, коли його так… [Чи казали, що 
це хтось працював у якесь свято?] Може й було. Ой! 
Де… Багацько таких є, тіко тих калік тепер. Бо тепер 
не признають Бога. Колись того ни було, а тепер все є. 
Вінчитися не мона бірємєнній.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ 
МІСЦЕ  Була, була. Мене сама моє хрещена прийма-
ла цеєво хлоцє, шо я привела. Мила [дитину], аєкже 
ж… [...] А шо робила? Положить, провірить вже, єк 
дитина йде: чи нормально йде, чи не йде. Ну, а мене, 
я тоди, було, то тиї корови дою зимою, бо то зимою, 
першого січня є єго родила. І  ше вона холонула, то 
вона мене обігрівала. Колись же ж не було [нероз-
бірливо]… І таково вона розсуне той примост і мене 
посадить, дворами там застелить вона, і димом гріла. 
Вигрівала двори. І  все, [нерозбірливо] привела. [...] 
Вона [повитуха] пуповину зав’язувала, аєкже ж. Вро-
дилося, одному одрізала, другому одрізала, о. І вона 
йодом замазала, але зав’язувала льном, там… чим… 
яким [нерозбірливо] свячоним. Простим льном ото 
зав’язувала і йодом помочила. І всьо. І Богу дєкува-
ти, як не може бути. Всьо нормально. [...] Ми всікда 
закопували [дитяе місце]. То ж місце виходить геть 
усе, геть. І ямку викопають, і тоже закопають так, шоб 
ніхто ни ходив.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  І завжди воду 
гріли і мили. І ту воду віливали в старший куток на 
дворі. Е! Люди ходять там. Свячоний куток, старший 
куток. То покойник єк миють, то закопують. Ямку ку-
пають, де люди ни ходять. Ото, бачте, сонце сходить, 
і то старший куток [...] Да-да! В румянци [купали]. 
То-то, бачите, кажуть, хлопця тре купати в кльоно-
вому листові, а вже дівчину в румянци. Кльон  – то 
ж чоловіча, кльон. А вже тая – то жіноче. [...] З чого? 
Така дікта. Знаєте, така дікта, ну, вріжуть пасок, ну, от 
такеє за ширини, і во тоє загінали. І зшівали такими 
товстими нитками, і тоди чіпляли вузівки, і за ключ-
ку, і все, зациплєли, і тут ключку вб’ють і повісять – і 
всьо, і колиха… Я вам кажу, дикта такая тоненька, ну, 
єк… так єк ото зеркало таке. І гнули її. Сито, знаєте, 
шо муку сіяти? Ото таке, отаке [нерозбірливо] брали. 
Ни мона колихати дитини. А є годувала свою дитину, 
одним ни колихала. Воно спокійне. Ни, зразу прине-
сла, ото є їх положу, сама кола його лєжу, дам грудь, 
поссе, засне. Я єх ни колихала, ни одного. Вже воно 
спокійніше.

РОДИНИ  Через місяць хрестини робили. Але одвіду-ва-
ли, ше даже не хрестили. На одвідки приходили. Свої. 
Тіко вродила – і зразу пріходили. Нікого ни проси… 
То нихто ни запрошує. То хто хоче, той йде. Хочуть 
друзя, то ж дружиш, і вже їх… [Приносять] канфєтув, 
пранікув, знаєте, то яблука, то мандарини... Ну, таке-
во, в магазині купить і принесе. А раніше шо приноси-
ли? Буханку хліба принесе, тий… Ну, якого [нерозбір-
ливо] зварить чи вареника, або цього бліна спече. Шо 
тепер вже, ка, зайшов в магазин, шо схотів, те й купив.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», ШАНУВАННЯ 
ПОВИТУХИ  Єк за кумів? Ну, то, шоб куми… Хто 
кого: єсть чужих, друзєй беруть за куми. Але бішість 
як і сестри, і брати за кума брали. Ото в мене хрести-
ла сестра того хлопця мого, того, шо вмер, Павлика. 
А є знов її дочку Таню хрестила. На зміну. Дві пари. 
Е! Брали і три. То дехто і три пари брав. Ну, то-то вже 
батьки [просили бути за кумів]. Жінка з чоловіком. 
Вони вже просили. Ну, вони от договорилися: тіко й 
тіко, того і того звемо за куми. Самі між собою. Е-е-е! 
То вже всьо равно кого взьме: чи старих, чи молодих. 
Єк добре, совість має, то всякі хароші. Вагітна жін-
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ка не може хрестити. Ну, ни мона. Вона бірємінна. 
Нє. В  нас куми одружувалися. В нас туво на хуторі 
в Залисецях… То тоже на хресту вдвох стоєли і по-
женилися. Ну, і  дитинка, хлопчик, нормально. І  вже 
оженили його. [Кума] бра[ла], ну, шо там звеця, ну, 
подарок от дитини. Хто що. Хто одіялце, хто  покрі-
вальце, хто матерії, хто якусь одежу, хто… Плащика! 
Да! То-то називаєця «плащик» [крижмо]. Ну, і брали 
скатерть. От як христять дитину, то вже тогди, єк вже 
ім’є дає, ложить, роздвигає, на голову, і вже куми бе-
руть ту скатерть ростила… [Нерозбірливо.] Всьо не 
кума, а все кум. І ту дитину ложать, і все вони тако за-
криють, і батюшка вже питає ім’є, яке. І вже куми, вже 
матьорі сказали яке, [нерозбірливо]. І  всьо. Обяза-
тєльно [відвідували хрещених]. То-то вже перша була 
тая гостина. [...] Купали [дитину перед хрещенням]. 
Аякже ж, хіба можна в церкву дитину нести некупа-
ну? [Із церкви,поверталися] тею самою дорогою. Якею 
до хресту, такею і додому. Клали [гроші біля дитини]. 
Йдуть вже туди на хрестини, і в ненечку, де воно ле-
жить, в калясци… Колись лялечка була. В коші пле-
тяним, в кошєх лижели діти. То вже тепер тиї коляски 
[нерозбірливо]. І ложать, прам в конвертик положать 
і запишуть фамілію, ложать. Хто вже кладе? Мама, 
ну, а хто ж ше. Хто ж там зустрічав [після хрещення]? 
Батьки. Батьки дарили [подарунки кумам на хрести-
нах]. Да кому хустку, мо[же] кумі купить хустку, ку-
пить, а кумови рубашку. [Хто воду носив для хрещен-
ня дитини?] Батюшка! То батюшка. [Чи можна двох 
дітей хрестити в одній воді?] Нє. За те не… не хочу я 
вам мутити. От мої хрестили, то є геть і не пітала. [Чи 
відомо Вам, куди священик ту воду виливає?] Нє, ни 
казали. [Що робили із зістриженим волоссям?] Те во-
лосся палили. [...] [Хто готував страви на хрестини?] 
Хто? Хазяйка. [Чи вона подавала на стіл?] Нє, родина. 
Хіба то бракувало?! Помагали, да. Всє жизнь помагали 
готовити. Ай, є шо, мала ставити. Шо колись було та, 
єк тепер? Ай… Колись і горілки не було. В [нерозбір-
ливо] поставлять, і такії келешички були… То тепер 
вже тим, графінами п’ють. Бачите єк, то сидєть куми 
главне отако, от, то старший куток, там сидить бабуш-
ка, а там батько і от друга баба, а єслі от є вже [нероз-
бірливо] баба, то є сидю в старшім кутку, а там баба, 
дід, батько, мати. Отаково ми сиділи. Там, да. Сама 
ближча родина. А там сестра, брат. Сама перша роди-
на на першим столі сядає. Обізатільно [молилися], да. 
Свічка горить, і «Оче наш», і всі стають Богу моляця. 
То даже, єк колись же ж тіх багато було, то в тарєлки 
накладували, на столи ставили мед. То, знаєте, мед той 
не перепускний, а з стилниками, ше з воском. Та, єк то 
вафлі, так само й мед. [Хто останнім устає з-за столу?] 
В нас, єк устають, то всі разом. Для дитей стіл одєль-
но робили. Те, шо всім, те й їм [давали їсти]. Тіко… 
то діти. Діти ви знаєте яке? Воно ж не понімає, шо де 
бере. До старого, і старей говорить таке, шо, каже, 
може, дітям не мона й слухати. Так само, може, таке, 
шо й дітюм не мона й їсти, і горілки ни мона й випить, 
а дитину… То ж дитина. [...] Варили [кашу], аякже ж. 
То-то вбов’язкова страва. Єк у кого: хто салом, хто олі-
ями [заправляв] – хто чим. [Чи робили її солодкою, на 
молоці?] Робили, робили. Мед давали, аєкже ж. [...] Їй 
[повитусі] давали, ну, тоже купляли юпку чи кофту, 
чи сведра подарували. Обязатєльно. [Чи приносили 
хустку, коли баба-повитуха помирала?] Приносили, 
приносили. Там в голову стелили.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Дотримувалися 
[виводу], да. Не мона [до сорока день виходити], да. 
Ну, кажуть, шо дитина нерозвинута буде добре. Ни 
знаю, то разни тії були. Али нихто точно ни знав, шо 
воно буде.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ім’я?.. Я сама. Так. Ніяк не нази-
вали [дитину до хрещення]. Тоди вже, як йшли до ба-
тюшки, і сказали. Я ж була в Германії три года, от міне 
забирали, ну, і там було з Кам’янець-Подільського з 
нами в комнати дві дівчини: Броня і Ліда. А в нас тих 
імнєн ни було. Огапка, Мартоха – отакево ім’я, про-
стиї були. А от Броня і Ліда. І мені так понравилися! 
Тако ми будемо сидіти, де їсти зайдемо, кажу: «Но як 
є вийду замуж і роду дівчину, обєзатєльно охрещу 
Броня або Ліда». Ну, і того… [нерозбірливо] при-
вела я дівчину. І вже завезли на Білорусію хрестити, 
а там батюшка був рускій, ну, і вже пітаїсє куми: «То 
єк ва[ша] мамка дала ім’є своїй дочці?» Ка[же]: «Ліда». 
А він такво головою повихав. «То десь та жінка була, – 
каже. – Тут є скілько живу, ше я ни чув такого імнє, 
шоб охрестила Ліда». А, каже: «Або Ліда, або Броня». 
А він каже: «Броня не мона хрестити, то є єврейське 
імнє». І не схотів хрестити Бронькою, а охрестив Лі-
дою. То вже як охрестила я Лідою, то тута, як стали 
робити посля прород – то-то Ліда, Ліда… То тих Лід 
нахрестили цілий Межисить! Ну, таке імнє хороше – 
Ліда. О-о-о. [Як називали дитину до хрещення?] Ляля. 
Ляльочка-ляльочка-ляльочка. Ну. [Чи могла повитуха 
давати ім’я дитині?] Могла. 

ДВІЙНЯТА (ТРІЙНЯТА)  А чого? А Бог його відає чого. 
Бачите, воно в роду буває. От в мене в роду було, аж 
в меї матера в баби були близнюки, а тупіро в мене 
появилися. Через скілько то літ?.. Да-да-да-да. То пле-
менство тягнеця, воно… І ви те знаєте, вото єк була 
дояркою, і застала комісію. Ну, ви знаєте, як [нероз-
бірливо], менструація ше була, і мене провірила [аку-
шерка] і каже: «Семенівна, Ви знаєте, шо Ви бірємєн-
ни?» А я кажу: «Хай тобі язик заболить!   Сорок три 
роки, ше мені діти тре?! В мене четверо є й хватить!». – 
«То ше,  – ка[же],  – двоє». В  мене очі на лоб пушли. 
Вона мені хутчій нашатирний спірт пуд ніс.  Кажу: 
«Всьо, аборт роблю». Ти я так вийшла до дівчат, до 
доярок, кажу: «Всьо, дівчата». Кажуть: «В тебе шо?» – 
«Двуйнята». Ой! Всі: «Ура! Ура! Ура! Ура!» Давай мене 
гурати. «Всьо, Сімньонувна, бери десять пар кумів, 
раз близнята». Сорок три роки. Моїм зараз сорок три 
роки. Вже вони поженяни. Вже один одав дочку за-
муж і сина женив. Так [нерозбірливо], в другого три 
дівчини, три дочки.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Чи можуть нехрещені діти стати ру-
салками?] Можуть бути. То-то кажуть, шо, каже, звуть 
у [нерозбірливо], кажуть: «Ти русалка». О, шо то ру-
салки нехрещани. Отаково. Русалками. Ну. [Чи можна 
відспівувати нехрещену дитину?] Ди нє. Вже а… тоже 
дають ім’є. Вже мати дає. Яке хоче, така дає мати ім’є. 
У всьо вбирають, так, як то молодую: і платтячко бі-
леньке шиють, і віночки пришивають такво. Та як і, 
може, рушнічка пов’яжуть, колись же ж рушнички 
пов’язували молодій. То тепер вже не пов’язують, а ко-
лись пов’язували. Вбірають та, як то молодую.

ПЕЛЮШКИ  Дерли рубашки такиво, знаєте, тоненьке, 
вже хожаниє. Матерію крамную купляли на пільонки. 
А шо? Та як тепер, тиї памперси?.. Чи єк її звуться?.. 

РАТНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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Ай-ай. А то в пільонки і, знаєте, лєнту таківо куплять, 
вже воно шоб ни розпутувалося. [Чи можна сушити 
дитячий одяг надворі?] Нє-нє-нє, до року. Ну, то ж 
надворі всякоє витає. [Нерозбірливо] ка[же]: «Прости 
нас, Господи, грішних, і лихоє, і яке, і всякоє є». Мо[же], 
ше хтось хоче зробити, єк пільонка вісить. А тепер хай 
тако постірає, то на ніч, вдень вісить [нерозбірливо].

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, ПЕРШИЙ 
КРОК ДИТИНИ, ВРОКИ  Нє-нє. До року ни мона по-
казувати. Волосся ни мона пудрізувати, до года, да. 
Після року [підстригати]. [...] Ну, колись моє мати по-
койна, то все тако казала [нерозбірливо]. То-то є так, 
то так хрестом. То-то хутко ходили, то дєствітєльно 
правда. Є завжди тако вже сєду за стіл, і вже єк воно 
зачне робити. І так єй воно до року всі діти пушли на 
ноги. От зараз онучка, вже моє правнучка, то вже хо-
дить, в рік і місяць пішла, ходить. О-о-о. О, бачте єк. 
І говоре, їсть усе. [...] Крикса є. Да-да, то-то, кажуть, ни 
того, шо надворі. Кажуть, пуд хатою. Кажуть, пудно-
сять пуд окно, де дитина вісить у тій ненечци, криксу 
накидають. Закопують там, і, кажуть, вже дитина кри-
чить. Такі баби були, шо кріксу згаварували. Були тут, 
знали. О-о-о, скілько було так. Да-да. А  во в нас су-
сідка недалеко тут живе, ше згава[рює]. [Що кладуть 
в колиску від вроків?] Свячону воду. То-о траву, шо 
святиш у церкви, то і те зілля все ложиця в неньку. 
І крайчик хліба свячоного, того, шо із церкви прине-
сеш. І  тоже  – шоб хліб завжди був в колясци. Була-
вочку обізатєльно коло кожної дитини чіпляють. Бу-
лавочку. Таке залізне. Знаєш?

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  А  шо… єйце 
через пличе заварані. Звару яєчко і я тако чириз пле-
че подам, і воно взьме теє яєчко, то або зість, або ни 
зість, али ж йому даєш. І моментально одказуєця. Або 
тако налякаю: возьму щітку, ту, шо вдежу чистити, 
чорна щітка, і заложу за груди, і вже воно просить: 
«Дай, мамо, цицьці, циці». І  вже покажу, і  воно зля-
каєця, і всьо. І посля скаже: «Вова. Мамо, там вова». 
Кажу: «Вова». І кидає ссати.

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  От єк в мене були діти малиї, тиє се-
стра в мене послє родила, то отдавала є. А тепер в мене 
тиї онуки, то хто раньше родив, і повставалося таке 
хороше в мене… От в дочки син один тілько, то тоже 
вже… А во цього онукові [нерозбірливо]… Ви те по-
бачите тиї сандалі колись, тапочок… і тих колготок, і 
всього. Розпашоночок понаносе, шо не тре й купляти. 
[Раніше] свеї роботи шили, самі шили.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Співали [колискових пісень]. 
Єк то?.. «Спи, дитиятко, спи…» Шо но співала?.. Ду-
маю, чи забула, чи [нерозбірливо]…

Ой лю-лю, ой лю-лиш,
Впав твій батько у куліш,
А мати ни відала
Та й взяла повбідала
Тим кулишем.

О. То знов… Е… От на вмі вертиця, а потім згадаєш. 
Ни плач, батько привезе калач…
Ой лю-лю, ой дадиш,
Ти не плач (як там звеця),
Батько привезе калач,
Медом намаже,
Тобі дулю покаже.

с. Самари
Записала Л. Яворська 3 липня 2011 р.  

у с. Самари Ратнівського р-ну Волинської обл.  
від Октисюк Оксені Федорівни, 1930 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Товстая. Ну, товстая вже [казали на 
вагутну]. Ой, колись робили, єк тії кони. Ні єк тепер. 
І нічого, і вродить. Е-е-е, і йде, й меле, й товче, й всьо. 
Ни так, єк типер, по три роки сидєть у хати. То працу-
вали [до самих пологів]. Там вже одная розказувала.
Каже, в нас були рибаки, наша мати биременна, каже, 
вродила вночі, а рано пушла, а тиї мужики вдивляю-
ся, каже, шо воно таке, ну. Або піде на поле, піде на 
поле й вродить дитину, і приїжджав чоловік, забрав 
дитину, а жінка йшла піша. Но, от єк колись робили. 
Ну, єї ни схотів брати, бо вже він повіз снопи, і ни 
схотів її брати, бо ж вона ж… Дитину забрав, замо-
тав в хусточку чи шо. У полі родило, й дитину забрав, 
вона піша. Отак колись було. То ни то взлякаєця, то 
коли пожар жіве, ото да. Єслі пожар побачить і чи за 
ногу вхопіця – ото воно… являєца. Є знаю… ходили 
на похорони. Нє, нічо не в’язали. [Чи могли запро-
шувати вагітну бути кумою?] Ну, це нє, це ни могло 
бути. Ни брали з собою. Була биременна – ни йшла 
в куми. Є ни знаю чого. Ни положено, чи шо. Є за це 
ни знаю. [...] Ну тіко приглядалися: як живіт низько, 
то-то, може, дівчина буде чи хлопець буде, о, а так – 
нє.  А, єк на обличчі вона тоже як рабая, то-то буде 
дівчина, а як буде чисте, то буде хлопець. А воно ни, 
то ни так. Но. Цього року там одная вродила, каже, 
таке лице переміняне, обшем, було, й губи такі всі, а 
вродила хлопця, ни дівчину. Бо є ше й питала отово в 
церкві була в неділю, кажу: «Шо вона вродила?» Каже: 
«Хлопчика вродила».

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  Була, ага. Я ни знаю, з 
якого віку вона зачала бабувати. Али ж вона ни то, шо 
та государство [мала освіту], вона сама навчилася, і 
її кликали. Ну, може, й дехто давав [бабі-повитусі]. Я 
знаю… бо ж то ни вельми, значить, давали. Може, де 
булку хліба дали… Давали, а тако, шоб там хто хусток 
просив…  Де тії хустки були? [...] Ну, це та… та баба 
перерізала [пуповину], яка при родах була. Ни знаю, 
куда [дівали пуповину]. Ни знаю, куди дівали ту пупо-
вину, але зав’язували. То ж тепер, то тепер бінтіком, а 
колись же ж льоном зав’язували, ну, льоном.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША»  Ну, хто єк, хто 
кого хотів [брав за кумів]. Хто хоче сестру, хто хоче 
брата, хто хоче… В обшем, такево. Кого не запрошу-
вали?! Є знаю, кого не запрошували?! Шо то чужі, то 
не просили. Більше родину просили. А тепер вже бе-
руть, то вже раз вона в тебе за дружку, то вже єк то 
беруть і за куму, а колись же ж так не брали. Колись 
так: єк брали, то з родини, свої були. Я не сильно хрес-
тила, в п’єтнайцять десь і в шіснайцєть… А кум вже 
був десь до трицятка років. Двоюрідний брат кликав, 
він мав ся старшу сестру, а єї вдома не було, то мене 
меньшу взяли. І вот, і так вже хрестили. Одна пара 
була. Ну, шо з собою? Ну, брала полотно таке, полот-
но, то кажуть, то «плащик» такий.  О-о-о. То білий 
який, чи з цвіточками. Шоб біле таке крамне полотно. 
Ну, й батюшка ростилає на руки і ту дитинку кладе 
тобі, і потім теє полотно знов кумові перестелять, і 
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там дитинку, шоб… І так і було. Білоє полотно клали 
і всьо. Ну, кажу, вже як зайдеш, попросиш: «От ходи 
в мене за куму будеш, о… за кума будеш». Тако про-
сили. Ну. [Чи дарували хрещені батьки якісь подарун-
ки хрещеникам?] Хто там їм дарив тиї подарки? То на 
весіллі то-то дарили подарки, а на хрестинах ніхто їх 
не дарив. [Чи відвідували хрещені своїх хрещеників?] 
Чо[го] ж, відвідують, хіба… Чо[го] ж, ходили. О, не-
суть, бо ж то навіть ни канфєт, ни пряникув, нічо ни 
було. А так нє, так не робили, шоб кум стоєв із кумою, 
і шоб вони послє женилися, так не можна було. Ну, 
а тепер кажуть, шо вже є так, шо кум з кумою жени-
ця. Колись ни було того. [...] Ну, чіпляли булавочку… 
Хрестика тоді ше й ни було, ни чіпляли, а ту булавоч-
ку вчеплять… [Чи після хрещення з церкви поверта-
ються тією самою дорогою?] Тею самою. А єк в мене 
другої дороги нема, цяя прамо до церкви, другою ни 
пойду. Єкею пушла – такею й пришла. Ну, для дитини 
клали [гроші], ну, чо ж… тії хрестини. А є була на Бі-
лорусії, то там нема так заведяно, шоб… от каши шоб 
поставлять, кладуть гроши  – то вже, то для дитини. 
А там вони ни ставлять ні каши, нічого – у колиску: 
одне зайшов, друге вкинуло – і всьо. А в нас заведе-
но каша, і… дитині гроши кладуть. Того самого днє, 
дитину христять, і того самого днє [хрестини]. А шо 
ж приносили? Колись десь де принесе і булку хліба 
принесе, де кусок сала. А шо ш, шо тобі ше прине-
се? Колись хіба тиї консерви були чи шо?.. Вже посля 
стали. Хто готував?! Чиє дитина  – той готував. Хто 
приходив тобі готувати, там молока квасити кислого 
чи холодцу зварити, де єку рибу зварити. Де хто тобі 
приходить… Тепер того готують, а колись i сама на-
готуєш. То ж кажу, шо хліб [приносили гості]. Бодай 
тоді калачі були. Вже тепер несуть. Де тії калачі були? 
Хліба булку принесе, де кусок шкірки, ну, де й ковбасу 
принесе. Тоді ничо не було. [...] Ой, колись коли хрес-
тили в три місяці і в два місяці хрестили. Є,  шо й в 
пувроку. Є, колись пам’ятаю… Е-е-е… Ну, вже при со-
вєтах. То вже така во дівчину вів до попа, вже за руку 
вів хрестити. Ну, в батюшки, в попа, а де ш хрестили? 
Ну, вдома хрестили. Ну, тепер хрестять у церкві. А то 
попова хата була, і до попа в хату заносилися, хрести-
ли там. [...] Каша з пшона була. Ну, на молокові вара-
на. Бодай, шо де то мед був, ми колись не бачили того 
меду, ми даже цукру не бачили, не то шо мед ни бачи-
ли. У-у-у… таке врем’я було, шо… Ше тоді, як кросно 
ткали, пряли й ткали, коноплі сіяли і тоже – скіко то 
роботи! І такей верстат. Може, ви бачили? І той… сно-
вали, отово, шо вже по вуглам, сновали й навивали, й 
ткали. Й тоді ше ди цукор ми бачили?! Варили кашу, 
аякже ж. Ну, пшоняну кашу. [...] Ну, шо ставляли? 
Холодець ставляли, молоко кисле ставляли…Риба де 
яка?! Даже й не жарили теї риби, нихто й не знав, шо 
жарити треба. То таке во ставляли. Хазяйка [подавала 
на стіл], ну, мати дитини. Дитина меньша, а мати но-
сить, ставляє. Хто ж носив?! Так посядали: хто де, хто 
хотів, там сидів. Кум з кумоє за столом сидєть, а тиї 
де-то по боках і всьо. Тарілку ставлять – то на весіллі 
тарілку ставлять, і гроші накладуть, і перекинули, ку-
лаком трахнули, розбили і всьо. Нє, на хрестинах нє, 
на весіллі так було. Нічо, нічого ми не пекли. Ну, то 
єку… Кашу ставляють останньою, вже тоже так само, 
єк і на весіллі. Кашу поставлять – і вже розходяця. Ну. 
Так. Хто там и… Піли-піли, їли, забралися пушли, там 
хто… хіба там казали, шо хто пішов остатній. Ніколи. 

Пушли, всьо. А тиї діти, шо приходєть, – нє, вони ни 
сиділи тоді. Вже єкшо тиї поїдєть, то вже пошлє діти 
приглашуть. Угу, так ни сиділи, шоб разом, шоб вже 
так, єк то тепер: сіла мати й сіла й дитина. Ну, колись 
ше… А скільки то там тих людей? Чоловік десять при-
йде там, на тії хрестини.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Може, й купала [баба], 
в  мене ни купала, є знаю. В  мене привели дохторку, 
вже є родила, то вже дохторка була. Привели дохтор-
ку, вродила, дохторка пушла, мені мати дитину поми-
ла, всьо. Є ни знаю, чи баба купала, чи не купала. Ни 
знаю, куди ту воду виливали. То є тіко за це чула, єк 
мрець вмре, оце вилівають воду, шо де ніхто ни хо-
дить, то… А я за це ни знаю. Є знаю, ото кажуть, єк 
діти купають і льють на таке дерево, шо… шоб воно, 
дерево росло, і дитина росла. Во, ллють ту воду на тоє, 
шоб дерево росло й дитина росла. То є це чула, а те, шо 
дитину купають, куди – теє чула.

РОДИНИ  Ну, одвідували, канєшно. Ну, кума де прихо-
дить, де мати хрещена приходила. Ну, чоловік піде – то 
ж жінка, до жінки йде. Нихто ни, шоб ни йшов, того, 
може, вони по двох ходять, а колись тіко приходить 
жінка, то кума прийде, мати хрищона прийде, своє 
мати приходить тож.

ПЕЛЮШКИ, КОЛИСКА, ВРОКИ  В  фільонки [замоту-
вали дитину]. А шо з рубашки, шо рубашки шили й 
роздирали, й в пильонки замотували такі. То ж не 
були там… Отаківо були, ше товще. Ну, з льону, з 
клауфенджи. Не було ж таких пельонок. [...] А колис-
ку робили для дитини з дощо[к], ну, так, єк діжка. 
І отово так зро[блять], отакуво круглу зроблять, о. І 
там вже втими… шнурками обплетуть, і два таких, 
штири шнурки, і оці шнурки, вони єк убвивають 
отакого гачка і [ту]ди колиску вішають, і всьо. Або 
ту колиску роблять, то знов плетуть з кореня, о, шо 
тоє… чи з молокиті. Ото верба – то «молокитою» на-
зивають. Отакую колиску плете. І плетуть, і вішають, 
і серед хати вісить, і пхнеш, і колишися. І, ну, десь 
буває, що пхнув неньку і колише знов, єк плаче, знов 
пхнув і пушов… Казали, ну, шо ни колишуть, єк пус-
тої колиски, ну, казали. [Чому?] Нє, ни казали. [Від 
вроків] клали [кусочок хліба в колиску]. Прив’язу-
вали… Хрестика прив’язували, ну. Да, клали хліб, 
клали. Залізо нє. [Сміється.] Не знаю. Є  ни клала. 
[Сміється.]

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Ну було. А шо 
ж, шо одучити дітину? Візьмеш ручніком обв’єжися 
і візьмеш чи часником помажиш цицку, чи чим, шоб 
гіркоє. Кіснеца – та й не хоче вже ссати. А шо ж, чим 
же ж розлучали?..

«ПОСТРИЖИНИ»  Ну, вже в рік буцімто стригли. Є знаю, 
мужчина, хто стриг іначе, ну. Мужчина. Ну. [Що з тим 
волоссям робили?] Нічо. В піч укинуть чи де. А де ж 
те волоссячко?.. Ніде не дівали те волоссячко. Надвір 
викине, кажуть, пташки будуть носити, кубла витим-
уть чи шо-то. Мені здаєса, палили, не викидали. Ну.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Дотримувались, 
аякже. [У] сорок день, угу. [Чи породілля сама йшла?] 
Сама. Тепер з чоловіком йдуть, а колись сама. [Чи ка-
зали, для чого це роблять?] Нє, ніхто нічо ни казав. 
Ну, сорок день кончилось, і виводять. В різні дні. Нє, 
ни чула, шо там в один день [із хрещенням]. 

РАТНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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46 ВОЛИНСЬКА  ОБЛАСТЬ

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  [Чи відвідують кумів?] 
Є ни ходила, люди ходять, чо ж. Ни знаю. Ну, може, на 
Руждві ходять, може, на Паску ходять. Я ж ни знаю, 
хто коли ходить. Ну, в Руждві на першого днє ни мож-
на йти, мо, на другий день йдуть. Так сам й на Паску: 
першого ни йдуть, а другого йдуть. Ну, єк пригласить, 
то йдуть, а єк же ж ни приглошуть, то й ни підуть. 
Є ни знаю, ни ходила.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Було таке. Таке, коли баструк ро-
дився, і ото баба сидить пуд церквою і, казали, співала: 
«Мене піп сповідав, ни проскурочки дав, а за ту про-
скурочку здушив єк курочку». [Сміється.] А батюшка 
чув всє: «Гамур, гамур, – каже, – мовчи». А в єї родився 
байструк, в теї баби. То шо він дав? Пудом назвав єго, 
того хлопца. Но вони називали єго Павлом. Оце во 
було так. Є знаю, єк там односились [до покриток]?! 
Чи там батьки… Гидко односились. Ну, єк вона наро-
дила там, єк єсть у нас така жінка, шо вродила п’єть 
баструків, ну, то хто?! Шо там так батьки односилися?! 
Вродила двоє так, троє так уродила, одне за одним так 
уродила, а потім близнята вродила. Ну то шо батьки 
там, єї там… гладили, чи шо?! Єкби одне вродила – то 
аж п’єтеро народила і не пушла заміж, но!

АБОРТ  Ну, ходили до баби, аборти робили. Ну, ше одна 
жінка пушла зробила аборт, і буто її стала така кро-
вотеча… Ну, то вже за цєго времені, ни за Польщі, 
ни тоді, а за цихво времні. Її стала кровотеча, й вона 
пушла в больницу. Йшла вона до больниці, взнає, шо 
то ж, вже бачать, шо то ж беременна. Ну, й вона сказа-
ла, де вона робила аборт, і поїхала в мілі[цію], приїхав 
участковий, ту жінку забрав, о. Сказали, шо дитинка 
була на землі положена, й жорновим каменем прило-
жили собі, вже такаво була. Й ну шо? Там ту бабу ни 
судили, ка, бо баба старая. Шо там тоді якось ни суди-
ли. То даже ни… нидалеко так було.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  На кладовищі [ховали мертвонаро-
джених дітей]. То тіко вішальників ни розрішали хо-
ронити колись на кладовищи, за границю везли, ну, й 
за границю, до границі, де канал отакого проходить. 
А  так дітей мертвих на могилках хоронили, [більше] 
ніде. Тільки на могилках хоронили. В нас тут дівчинка 
нихрещена вмерла, то я ни знаю, як її там [ховали], чи 
давали за її, чи ни давали. Но я за це ни знаю. Но них-
рищена. Ни то, шоби вона сама померла, а вона… мати 
приспала єї. Вона полягла спати і дала грудь, і вона десь 
на єї налягла чи руку положила, чи об шо… І вона при-
спала ту дівчинку. Нихрищена. А я знаю, єк там вони, 
чи за єї давали, чи не давали, єк воно шо там було?..

с. Щедрогір
Записала Л. Яворська 5 липня 2011 р.  

у с. Щедрогір Ратнівського р-ну Волинської обл.  
від Андрійової Ірини Антонівни, 1940 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Товстая [кажуть на вагутну]. Все тоді 
робили. Ни було так. Зара, каже, того ни мона, того 
ни мона робити, бо вона вагітна, а тоді робили геть 
усе, бо ни було кому робити. Вона все робила. Колись 
робили, так не було, шоб не робили. От, ну, то ж як 
заслабіє, вона слаба, то вже ж не піде робити. А от як 
такого вона здорова і беременна ходить, то вона ро-
била. Та колись не було так, шоб не робили. От ходить 

вагітна, шоб того, того не робила, шоб не пуднімала. 
Того нема. Колись мати моя казала, вже ту малу сестру 
мою не хтіла родити, то така була бочка вісокая, то че-
рез ту бочку перегиналась, шоб уже єї викинути, шоб 
не родити єї. От, і всьо равно вона родила єї. І не ка-
лічка була, хароша, й все. Ше вона зара живая. [...] Ну, 
то шо там можна було знати?.. То ж угадували. Каже: 
«Ой, – каже, – живіт чубатий, ото буде хлопець, а як 
живіт тако розходиця, то, – ка[же], – то дівчина буде». 
Ну угадували. Деколи вгадають, а деколи ни вгадають.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ШАНУВАН-
НЯ ПОВИТУХИ  Роди приймала… Була така баба в 
нас, шо приймала роди, бо ж колись врачів ни було, а 
баба приймала роди. Ну, з якого віку?.. Ну, от, вийдеш 
замуж, єк ти понімаєш, ти й… мона й тоді зразу при-
ймати. Аби ти понімала: єк того пупочка зав’язати, єк, 
шо коло неї ходити. Ну, а єк же ж – вона все робила. [...] 
В мене мати, як и… Ой, була биременна, то вона вже 
розказувала, є так не пам’ятаю, вже розказувала мати, 
шо пушла жати серпом і вродила му… сестру мою, от, 
дитину. Аж була з лісу, а з лісу йти ни додоми, а вона 
вже в Окачово зашла (йти п’єть кілометрув чи шість 
кілометрув), і родила тем в поли дитину. І  положила 
такого в запіл, бо не було в шо завертіти, і принесла в 
Окачово. От, а вже з Окачів дали знати, батько. То вже 
батько поїхав в Окачово забрав от сюда додому. От як 
колись… Такого ни було. Ну, тико, шо казали, шо ни 
мона кота ногою бити, бо в дитини буде, ну, десь шерсть 
рости, от. То ни мона ногою бити. А так більш нічо. Ни 
можна [вагітній відмовити, якщо вона щось просить], 
шоб дали, бо, каже, миши тії поїдєть одежу ту, яка єсть. 
Не можна було. Могла [іти на похорон], тіко шоб вона 
вже, ну, ни бралася ни за шо, єк іде на похорон. [...] Вона 
одпадє сама та пуповина. Її зав’язували вузликом. Її, ту 
пуповину, зав’язували вузликом, тей, лапи то таєк-то 
обв’єзували, та пуповина и… одлітала самая. І ту пу-
повину хавали, шоб та пуповина лижела до тих пір, 
доки вона могтиме сама розв’язати ту пуповину. То-
то, кажуть, щаслива буде та дитина. [...] Тіко як вона 
[баба-повитуха]  вже вмерла, то її вже приносили хус-
точки. Хто рушника,  хто хусточку приносив її. Отако. 
Ну, може, так хтось дасть де гостинця де якого тій баби, 
отако принесе шось такево. Нє, ни давала зразу мати 
хустки. Тіки посядають, вже як вона дитину прийме, то 
посядають, єк у вечур, то повечерають, а як у рано, то 
поснідають. Ну, як іде дитина замуж уже тая, шо вже 
вона роди приймала, мо[же], на весілля покличуть єї. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Ну, то вже дитинку купа-
ють, як вже баба, мати вже її чи його мати купає ди-
тину перший раз. Вилівали ту воду перший раз десь 
такого, як росте яблунька. Як хлопчик, то на яблуньку 
наливаю… А як дівчинка – то на грушечку, шоб рос-
ла, шоб ше та грушечка чи яблунька росла. Туда воду 
виливали. Ну, то ж як купають дитину, то воду ллють 
і зіллє кидають. Ллють, всьо времнє ллють. Доки до 
року, то води ллють дитини свячоную. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Взагалі… Мати з батьком. Вони 
йшли, ну… Було так, шо і батюшка давав ім’є, дивився 
він по тому во, по тих во старих, єк попадає те ім’є, так 
він давав. То-то вже колись так було, шо батюшка давав, 
а вже при моїй пам’яти, єк те, о, вже давала мати з бать-
ком. Да… могла баба [дати ім’я], могла. Давали. Таке, єк і 
в родини імена давали такеє. Ну, єк хто хотів, так давали.
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КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  Мати з бать-

ком [обирали кумів]. Сестра, брат брали, сєстринка, 
братанець. О, то вже такого брали. Чужих не брали, як 
зара таке беруть чуже, а своїх брали. Дві пари брали. 
Дві – те найбільше. А так у людей по три пари беруть, 
але в нас – по дві пари. І то мало було, єк по дві пари, 
а по одній тіко брали. Тіко не мона було, як беремен-
на жінка, то ни мона було брати за куму. Ну, тоді на 
дитину шось вліяє воно, от як вже вузьмеш жінку би-
ременну  за куму, шось на дитину вліяло. Ну, хусточку 
наклали на руку, плащик. Ну, плащик. Ну, вже як під-
уть, то там візьмуть шось, але шо вони брали – нішо, 
ніц ни брали, бо колись… Ну, шо там колись брали?! 
Та вже не брали тих подарункив. Нє, нє. Яки там по-
дарунки брали?! Ну, тож єк береш хлопця за кума і ді-
вчину за куму, то вже їм не мона одружитися. Ну, бо ж 
вони вже ж куми. Вони вже хрестили, вже їм не мона 
було… Можна [відмовитися бути кумами]. Ну, мож-
на. Тут у нас було таке, шо не хотів, то… О, то вони 
йшли, то єк то брали єго й її за куму, і… ну, понрави-
лись одне другому і не схотіли йти на те… І вони по-
бралися. Не схотіли на хрещення йти, вона не ходила 
на хрещення, а він ходив. [...] Ну, вже на четвертий, 
на п’єтий день дитину христять, але єї до церкви не 
мона було йти. До сорока днів. Так як і зараз йдуть. 
То дитину христять, а мати до церкви не йде. А вже 
вводяця через сорок день, дитина і мати. Хто носив 
воду? Ну, священик сам воду носив. Він приносив. Ну, 
як те, то чого одну. В нас, бач, як раньше було, в нас 
вже зара тіко дитину купають в тому, в тий воді. Отак. 
А раньше вже тіко так: помоче трохи головку й ножки, 
й ручки, й всьо. А я вже не знаю, куди батюшка… ви-
ливав ту воду. [...]  Аякже, купали, воду свячену лили 
і купали. Ну, батьки купали. Мати з… Баба купала із 
матірою. [Після хрещення ] тею самою дорогою, шо 
туда йшли, то й назад ішли, тею самою. Нє, тею самою. 
Н, ни казали нічого. Нє, ни казали нічо. Ну… Бать-
ки тіко, а хто ше зустрічав?.. Ну, мати з батьком ти й 
всьо. Ну, її мати з батьком чи його мати з батьком. На 
якийсь там заказували, який день, на який день зака-
зували. Ну, кого?.. Ну, мати, батько там, сестра, брати, 
сестиринки, таково. Тикиво своїх. Ну, батько з маті-
рою [готували на стіл]. Бо де батько й мати, й та неві-
стка вже, та теї дитини мати. Ну, всії таківо. Ну, колись 
тіко тарілки, тіко били тарілки, чи миску поб’є, бо та-
ких колись тарілок ни було, миску били. [...] Холодець. 
Кисіль варили, ни таки то мисочки, тарилочки, а в ве-
ликі миски наливали, от. Капусту варили ото, бульбу 
варили. Ну, то таке во. Тоді вже то того, то так вже тії 
родини, ну, то ж там ставлять, там поставляють шо, 
поставляють м’ясо там яке, о, то вже вперод, а там уже 
всьо то… то борщ, то… Так ніби шось таке во став-
ляють, шо кашу. Остання каша. Як хто: хто молоком, 
а хто салом зажарував, а хто молоко виллє в ту кашу. 
Казали сядати тіко так, шоб, казали, батьки перва, 
тоді куми шоб сядали.

КОЛИСКА, ПЕЛЮШКИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  А не було таких во колисок, а  «неньку» 
таку робили, «ненька» була. И  прибивали гвоздика, 
і  таку «ненечку» зробили, і в ті «ненечці» колиха-
ли, прив’єзували шнурки туда і кулихали тако, висіт 
та «ненечка». Ту «неньку» просто таєк-то робили із 
гіллє… з дерева. Із дерева робили, ну, із дерева. Ну, 
було таке, було. Ото воно й зара таке є, шо не можна, 

але зара не признають, так і колишать, а колись пус-
теї «неньки» не давали колихати. Ну, дитина, казали, 
не спатиме. Єк колишиш «неньку» пустую, то дити-
на спати не буде. [...] Ну, в шо. Рвали сорочки, рвали 
спудниці, рвали колись на ті [пелюшки]… Туж ни ку-
пляли тих пільонок, а порвуть сорочку, така во вже 
від [нерозбірливо], пушті рваная, замотували. [...] Ну, 
мазала тиї цицьки, там то сажою помажуть цицку, то 
перцьом або… шоб… Сіллю посиплє, шоб вона вже 
не брала тої цицки. Отаке.

ВРОКИ, ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, ДОЛЯ 
ДИТИНИ  Клали образка, клали зіллє свячоноє, о, 
туда. Хліба кусочок положать, свячоного. Ну, ну, свяч-
ного хлібчика положать. А більш нічо такого. Ну, там, 
шо… Якесь жилізо положать такого, таке во, шоб вже 
дитина, ну, будто… та як-то до дитини вроки ни вчі-
плєлись. [...] Ни можна малеї дитини ду зеркала пуд-
носили. Риби не давали дитини маленькуї їсти, бо 
говорити довго ни буде, о. Ну, до років вже трох, шти-
рох. [...] Ну, тико казали, єк місяць розмежовуєця, от 
уже, от старий між новим так розмежовуєця, то дітей 
не буде в єї. Єк родиця, дитина родиця, чи хлопець, чи 
дівчина, то дітей в їх не буде. Отак казали. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ, ДІТИ-КАЛІКИ, ПОЗАШЛЮБНІ 
ДІТИ  На кладбищах [ховали мертвонароджену дити-
ну]. На клубищі. Брали пісок і носили до це… в нас 
не було церкви, а носили за десять кілометрув, там 
церква була, і батюшка печатав гроба. Нє, таку нє, не 
одспівували.[...] То було розказують так: єк дитина ро-
диця каліка, то, каже, то, ну, батьки винувати. Ну, там 
не її батьки, а, може, єї винувата баба, ну, али з роди-
ни хтось винуватий, шо діти каліки родяця. Ни то, шо 
батько з матір’ю, може, баба винувата, мо[же], дід ви-
нуватий. Отаково. А ни казали, шо там мати винувата. 
[...] [Називали] байструком. То ж хто осуджував, а хто 
смієвся, а хто ни смієвся, – бувало разне.

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Ну, вони… Коли вже та-
кого, то на Паску. Єйця, тако єйця наварать те, то за-
несуть волочевного тим дітям, о, то вже… А так, коли 
там було, шо вони там носили колись?..

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  В  шо взували?.. А  в шо тоді взувати 
було?.. Ну, зара… ті мої, певне, вже було в шо вбува-
ти, купляли отево. А колиcсь шо: дитина вже такаво, 
шо до школи треба йти, а вона ше боса ходить. Ну а 
єк, ткали, ткали і шили [одяг]. І  тиї дитини шили, і 
ходила та дитина в тій одежі. Коли там в теї дитини 
були там… ті штани, а сорочечку довгу пошиють, і так 
вона, та дитина, ходила в тий сорочечци довгій.

Записала Л. Яворська 5 липня 2011 р.  
у с. Щедрогір Ратнівського р-ну Волинської обл.  

від Микитушиної Оксені, 1932 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  «Черевата» [називали]. З усіми пра-
цювала. Ни було їм облегшення. Працювала з усіми 
разом. Геть до родив. Звали «черевата». Ни «биремен-
ня», а «черевата» звали. Ну, що ни можна?.. Заборо-
няно було, щоб вона чериз віровку ни ступала. Так. 
Е-е-е… буде пуповиння обмотане кругом шиї, попід 
ручками. Ни мона… Ду зеркала… В зеркало ни мона 
добре дивитися, в нюго. Оти тако тиї щилюбинки в 
хліву чи в хати ни мона дивитися, бо на дитину по-
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вліяє. Ото таке. А єк іде беременна жінка, ну, черевата, 
єк в нас казали, і лежить шось таке, шо вонющоє, шо 
смердить, то щоб вона, єк іде, то шоб не закрила носа 
і не сказала: «Ой, смердит!» І шоб не плюнула, бо буде 
в дитини смердіти з носа, з рота.  І то таки то правда. 
Ідеш, шось смердит таке, чи ти йдеш, чуєш шось таке 
вонюче – ти даже уваги не звертай, так дихай, єк і ди-
хала. О,  то-то тоже таке примети беременної жінки. 
Ну, лякатися, дитина буде перелєкувата, здригати. Ну. 
О, то-то єк… то-то вже те й було, є бачила. Ми в Са-
марах жили п’єть років. Була тоже черевата. Ше в вой-
ну, в осею во, шо сорок першій була… І попова хата… 
Ну, батюшка, ми попом звемо… Хата горіла. Запали-
ли. А вона тоже була черевата. Вона побачила, що го-
рить хата, поставіла ногу на стульцеви, ну, і це тільки: 
«Ой-йо-йо-йо-йой, горить!» По нозі шмулєє, злякала-
ся – шмулєє по нозі, а послє вона згадала, шо ж то ни 
мона. І вже єк та була, то вже була дівка, вже було єй 
з пінацать років, і вона ходила, панчохи тиї подрізали 
там і там, ото, ну, панчохи там подрізує, і так вона в 
тих панчохах ходила. А є: «Чого то, – кажу, – дитинка 
так ходить?» – а єї матера питаю. Вона каже: «А во, – 
каже, – бачиш, шо наробив пожар? То ж то, – каже, – 
лапнулася, пошмулєла». І всенька нога червона була. 
Ни можна [на похорон іти]. Єк ідеш на похорон, іде, 
треба, от похорон, і ти хоч до покойника йти, побачи-
ти його, обвяжися червонию лєнтою, ну, ни наверха, 
пуд сподум, шоб ніхто ни бачив, – чирвонию лєнтою 
чи хусткою червонию обвяжися. Ото то є вже й на 
собі перенесла, о. В мене, я тоже була товста, один був 
покойник, є знала, шо ни мона іти, є взяла лєнтою пуд 
спід червонею убвєзалася, і в мене хлопець уродився, 
Павлик, з роду червоний був, хороший. То-то є в себе 
те перенесла. А так буде зроду біла дитина, хай тіко не 
обвєжися, підиш до мирцє і будеш на його дивитися. 
Ото таке. [Від вроків вагітна носила] голку. Шоб ни 
врікли. Те казали, ну, шо дитина родиця каліка. А во, 
одна в Межиситі, ше тупіро живе парубок, ше не ста-
рий, то була тоже череватею. І стара шось на її, то ж не 
знаєш, як старе, мо[же], де шось сказав, де шось роби-
ти чи шо, шось си, а вона була вже черевата. А вона; 
вибачте, каже: «Отако тобі, – отак показала. – Отако 
тобі!» [показала непристойний жест]. На стару, на 
матера на чоловікову. І вродила хлопця без руки, без 
руки вродила. І тупуро він живе. Ну. І вона по церк-
вах тупіро ходить, і молиця. І шо ш тупіро одмолиця?! 
Вже рука не стане. [...] По обличчі [вагітної визначали 
стать майбутної дитини]: єк дівчинка, то чисте лице, 
а як хлопчик, то будуть тако п’ятна… Як дівчинка, то 
п’ятна! Коло губи. А як хлопець, то буде чисте лице. 
Так угадували..

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ОБРЯД 
ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), ШАНУВАННЯ ПО-
ВИТУХИ  Була, була, роди приймала. Була, Степанія. 
Ну, то бабувати – коли вона вже могла, коли вже вона 
вміла. То ж не кожний тобі буде бабувати, бо хто й бо-
їться, хто й не сміє такого зробити. А вона бабувала. 
Баба – та, яка роди… та сама баба, і скопає одразу, і 
вповіває. Вона впов’є. [...] Баба загаварувала. Бо єк 
уродить два… В нас тепер звуть… «простіл» те, тоді 
казали «простіл». Уродить і на другий день… То на 
другий день починає… Ото, то й тиї болі, такі болі бу-
дуть із живота, що нігде місця не находить. Таке, такі 
болі, шо й в мене були тії болі… То в нас не було такеї 

жінки, а в Самарах була. То вона як при родах, то за-
говорить – вже їх нема тих болів. Того, то й теї нима. 
Ну, то кажуть, як мати вмре при родах, – то-то щасли-
ва, то кажуть: «Царство Небесноє», – як мати вмирає 
при родах. [...] Викидали просто [пуповину]. Викіда-
ли. Зав’єже пупа. Пуп зав’єзували льоном. Льон один. 
Нима ни жіночого, ни чоловічого льону. Цвите синім 
цвіточком. Колись ше співали: «Льон цвіте синьо-си-
ньо, а мати жде додому сина». О, то-то співали таку 
пісню. [...] Обтирає руки ж, помиє, то… то давали ни 
того ручника, тіко чистого ручника їй давали.[...] Да-
вали хустку. Найбільш хустки давали. То вже як умре, 
й вона тії хустки берегла вже, то геть усі застелили. 
Постелили тими хустками й поклали тії хустки їй, во. 
Хто ручничка, а хто хустку.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ На пущу [воду з купелі ви-
ливали]. Под пущу. От дерево, от вишенька, шо под 
ту вишеньку. То тіко, як мрець, то вже ни мона. Хай 
на те місце попаде хто, може шо зробитися. А за ди-
тину – нє. Тіко дитина може ни спати, як на оте місце 
де хто найде. Як купали? Воду свячону лили. До року. 
І посля. Довго ллють. Як уже купаєш, і води свяченої 
ллєш трохи. А зілля нє. Не кидали, нє. Свячону водич-
ку лили. І тепера кидаємо свячону воду тоже дітям, як 
малиї. [...] 

РОДИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ Родина [провідува-
ла]. Мати. Сестри провіду-вали. Можна, могли йти 
[чоловіки]. Чоловіки ходили провідувати. То вже, ба-
чиш, удвох тако, зразу того днє ни йдуть, а через днів 
два-три. То й мужики йдуть провідувати. [...] [Ім’я 
для дитини вибирав] батюшка. [Баба] ни мала права. 
Колись, як ото ни мала права. От мене христили от в 
таких віках ше, до сорок п’ятого року ше, то ше ба-
тюшка хрестив, і він давав. А вже послє бачила – тепер 
сами вибирають собі імня, а тоді батюшка. От як кума 
і кум, і в мене дитина, і ти взяла понесла до хресту, і 
я не знаю, як вона буде зватися. І приносять із хрес-
ту вже. І  до хати приходять, і кажуть: «Угадуйте, як 
звеця». От угадуй, єк. Угадують, угадують… А у нас 
один, угадували, угадували, хлопчик, ото проти меї 
сестри тако через дорогу хата, вгадували, вгадували, 
вгадували – і ніхто ни вгадав. І каже кума: «Ніколи не 
вгадаєте». А та мати каже: «Іди ж уже скажи». – «Ан-
дрон». Вона: «Ой-йо-йо-йо-йой! Радронко, ой, Рад… 
ой, Радронко!» Ну, Андрон… О,  бачиш, як колись 
було. Батюшка охрестив, ми не знаєм, мати не знає, 
доки кума ни скаже. Ни вгадає. І вгадують. Приходе й 
каже: «Вгадуйте». 

КОЛИСКА, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ  Ко-
лиска називається] «ненька» З  дерева [робили]. Ну, 
з будь-якого. Так збівали. Ану, така луб’яночка, звали 
«ненька», то одєльно, вона вже велика, з дерева зро-
бляна. Ну, і колихати вже ж її, там все таке зробляне, 
шо і колихати отак. А звали «луб’яночка» – то малей-
ка вона такаво, для малих дітей. То на поле йде, то на 
плечи візьме ту луб’яночку, дитину в ту «ненечку», і 
несе на поле. А вона то була зробляна із діхти. То ді-
хта – таке дерево лупили, тлін, і її так огородювали і… 
Ну. То ж кажуть, шо не годиться [порожню колиску 
колихати]. Тоже казали. Ни годиться  – буде дитина 
плакати. [...]В всьо [сповивали]. А  во подереш така, 
шо ходиш. Колись ни було спудниць, «бурка» звали. 
Ткана свеї роботи, називали «бурка», о. То одна буде 
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на свєто, а друга – на будень. А єк такаво вже дити-
на, то вже приготовляєш де подертинке такево, де со-
рочка та ткана подерта чи бурка, чи штани мужицьки, 
ногавиці (я вам потім покажу)… О, то-то вже тії пе-
люшки збираєш і вповіваєш. І  крайка така була, шо 
ткали крайки, така на пальцув три, і тею крайкою вже 
обмотують. [...]  Тоже до сорокова… до сорока день 
надвір… Доки неохрещана  – не віносили пелюшок. 
Доки не охристиш. В хаті сушили. А вже як охристиш, 
вже тоді виносиш надвір. І все ровно: єк збираєш пе-
люшки, вносиш у хату і свічечкою засвітиш, і кадиш. 
Накадиш свічечкою ті пелюшки… 

КУМИ  Ну, в куми сестру, брата [беруть], кого вже чужих, 
як хочеш, то-то можна. О-о-о. От ше вам розкажу, 
тоже колишнє… То меї матера, у меї баби, от материної 
матера, як моя матера родилася, то їх було чи дев’ятеро 
дитей… І вродиця, побуде місяць, два, пувроку – вмі-
рали. Умірали, вмірали, всі діти вмірали. А вже матера, 
мою бабу довели, материну матера, як мати була біре-
менна мею матірою, черевата… То сказали, шо єк ви-
йде до зеходу сонця, єк уродиця вже дитина, от вночі 
вродиця, а ти до зеходу сонця, ше сонце не зийде, шоб 
вже батько вийшов, от вже мужик, батько теї дитини, 
надвір і кого побачить, хто йде, любого, кого побачить. 
Хай хто відає, єкий він там є і всьо – бери за куму і за 
кума, то буде годуватися. Отак в народи. От моє мати, 
єк уродилася, і батько вийшов мій надвір, дід мій вже, 
батько теї дитини, материн батько. Побачив, така була, 
ну, як вам сказати, а тово була совуща така, низамуж-
на була вона так, з мужиками тако займалася. Її ніхто 
не признавав… Звалася Настя. Єї ніхто ни призна-
вав, що вона людина є в селі. А вона таки там в селі, де 
моє сестра, там вона й жіла, там моє мати й родилася. 
І прийшов до хати, і, каже, сів. Звався дід Андрон тоже. 
Сів і, каже, сидить. А мати каже: «А що? – так уже жін-
ка. – А що, – каже, – кого побачив?» – «Ай! І не пітайся, 
кого я побачив. Не знаю, чи тобі казати, чи не казати». 
А вона каже: «Раз уже так довели, то кажи. Кого вже не 
побачив, кажи хоч». – «Настю побачив ту валющу». – 
«Шо то буде ото?» Єї ніхто не признавав, шо вона лю-
дина є в селі. А мати так сказала теї дитини: «Кого по-
бачив, того візьмеш за куму, може, нам Господь пода-
рить хоч осю дитину». Ну, вже хрестити, і пушов до її. 
Каже: «Настя, я до тебе прийшов». – «А чого?» – «Ходи 
мені охристиш дівчину». А вона каже: «Ой! Шо ти ка-
жиш? Ти мене за куму візьмеш? Мене всеньке село на 
мене плює, а ти мене за куму візьмеш?» – «А я тебе за 
куму візьму». І не сказав чого, тіко взєв. І от уже моє 
мати… Але меї матера мати тоже вмерла. Вона годува-
лася, сирота, тіко з батьком. То так уже вона ту дівчин-
ку гляділа. Так уже вона єю була довольна! Поїхала в 
Амеріку та Настя упосля, то вона і слала її і гроши, то 
вона їй слала і посилки, вона її вбирала і годовала. От 
яка кума була. І мати осталася жівая. Жива геть. В сєм-
дисят штири роки вмерла. А  то, бачиш, всі діти по-
вмирали. Ото такі прикмети. Одну [пару кумів брали] 
колись. Одну тілько. Колись одну брали. То вже посля 
войни, то вже стали по дві брати. Єк хоч. Хоч тиї сами 
бери. То вже… а во, шо посля войни в мого брата троє 
було дитей, і є хрестила старшого, і не дала теща єго, 
шоб гінші куми. Так ми троє похрестили. Вона сказала: 
«Ни будуть в мене інші куми». Так ми… Є похрестила 
їх троє. Ну. Нє, нихто ни видмовлявся. Ніхто не… Ска-
зали, значить, ше довольні ти, шо ше беруть за куми. 

Довольні. То тіко так, як уже оці місячни, то ни можна 
іти на хрест. То вже скажеш; шо не піду, бо не можна. 
А то… На хрещення? [Кума брала] отого плащика, ну, 
полотно, плащика. А кумам ни можна [одружуватися]. 
Во оцеї во, шо була во, того дядька мати, то хрестили, і 
один був, Григорій звався, то він до її пудхажував, так 
єк то, ну, любив її просто, влюблявся в її. І за куму її 
брали, і того Григорья взяли. І вони похрестили. І він 
посля каже: «Хотів я Явдосю, – каже, – і ни знаю, шо 
тупіро буде». І до батюшки ходив, чи розрішить. Ска-
зав батюшка: «Смертельний гріх бо, – каже, – Господь 
як ни на вашому житті, то на дітях…» То ни дали. За-
боронили.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, КАЛЕНДАРНІ ВІД-
ВІДУВАННЯ  То ж у церкву носили хрестити. У церк-
ви вода. Вода в церкві. А як сватять, то ж себе вдома 
тоже єсть вода. Свячона. Вже ми не знаємо, куди ба-
тюшка ту воду дівав. Я того вже не знаю. Батюшка за-
бірає [зістрижене волосся]. Ни знаю, куда його дівали. 
[Додому після хрещення поверталися] такею самію 
[дорогою], як і до хрещення, так само.[...] Просто ло-
жили [гроші]. Коли то ложили ше в тарілку на столі, а 
потом вже стали так до дитини. Шо там принесе: гро-
ши чи [нерозбірливо] таку, де костюмчика чи шо… То 
коло дитини в колисочку чи там де но лижить, положе 
та й все. Як христини збірити? То коли хочиш христи-
ни. Коли хоче, тоді збириють. Своїх скликають, своїх і 
всьо. Друзів і своїх кличуть. Вже, єк у хати хто є, може, 
баба чи хто, чи батько теї дитини, ходить да запрошує. 
Сумку несуть. А в сумци… Купують чи своє. То ж ко-
лись не купували – своє напечуть. То піроги, то варе-
нику наварать, то хліба, ну, то масла сколотять. Отаке 
во своє. Сала, кобаси свеї домашньої. Ото в сумку ло-
жать і несуть. А тоді і не сумка була – кошілка. З ко-
шілкою… Те саме [куми несли]. [...]  То ж родина: єк 
в хати є стара, то стара готувала, єк нима – то сестри. 
То й мєса [м'яса]зварать, холодцю наварать. От, ну, 
ковбаса, масло своє сколотяне, сметяна, о, де огурок 
свій… Помидир тоді ніхто не садив, їх тоді і ни було. 
Рибу… От риба  – то ловили. Катлєти робили і тако 
само голубці. А в магазини не купляли. [Чи розподі-
ляли місця за столом, де кому сидіти?] Нє. Тіко куми 
в старшім кутку сиділи. А то – дехто міг, там сядав… 
Мужіки куля мужиків більше сядали, баби – коля баб. 
А так тіко куми сиділи в старшім кутку. То вже остан-
ні то ж виходять із-за стола, то вже єк поїдєть, то ж 
куми вже останні виходєть, бо ж вони вже в старшім 
кутку сиділи. Вони ж в остатнім кутку. То вони вже 
останії, тиї всі виходять, а вони вже посля віходять. 
Свічок ни палили, а молилися. Як сядають, христи-
ни, – то молилися. Устає тей, хто там вже вміє моли-
тися. Та й тепер так само моляця. От в мене найбільше 
вже так в родини, то вже мене, шоб є вже помолилася. 
Бо є тако найбільше Євангліє читаю, і молітчик в мене 
зроду є. Шо вже мене, то… Отам, де моє сестра, то де 
вас направіла, то недавно були христини  – хлопчик. 
То приїжав, ни ходю, бо мене вже нога болить, то при-
їхали забрали. Каже: «Не буде й кому помолитися». То 
забрали. [...]Ну, то ж провідували. Дітки, єк уже вели-
кі, то провідують хрищоних. Йдуть до тих, до хрищо-
ниї. А єк уже Щедруха, на Новий рік ото Щедруха, то 
до хрещених насамперод біжить, уже хрищона нишо 
дасть. От гроши чи там – шо вже дасть нього. То й те-
пер так. І тепер біжить діти до хрищоних щедрувати.

РАТНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Тіко сорок день! 
Значить, шість неділь… Сорок день, то ни можна без 
заліза надвір було ходити. Баби. Ни можна. Чи но-
жика десь у карманчик, чи ото де залізячко отакево в 
карман. Надвір не мона було віходити. Ну, каже, може 
такий вітер подвійнути, шо і вмре. І так колись… і те-
пер… Я знаю, тепер того не признають. А колись то 
казали, ше було деся написано, шо до родов женщини 
сорок день і посля родов сорок день гроб откритий. 
Тре берегтися і сорок день до родов. Тре берегтися, бо 
так було написано колись, шо сорок день до родов і 
посля родов гроб откритий для такеї жінки, о. То ше 
до родов, кажем так, а вже посля родов, то тре вже бе-
регтися сорок день. Шоб биз заліза не виходила на-
двір. Йдеш, і тре, шоб десь залізячка… шоб в карман 
де чи ножик отакий малейкий складаний такий в кар-
мані був. Отаке колись було. [...] Ну, ни мона [до соро-
ка день породіллі з дитиною йти до церкви]. Вводиця 
з дитиною. Введеця – тоді вже до церкви. Сорок день 
ни можна було. 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ», ВРОКИ  Сороч-
ку наложиш пазухою назад. Ну. А тем на перід. Ну. Ни 
так, ни так, каже, вона буде кучити, ни так буде ну-
дити. [...] Свячене зілля зроду ложили до дитини. Ну, 
паску, здаєца, тоже ложили в «ненечку». Накидають 
крикси. Крикси накинуть, і вже зговориш, і всьо. Хто 
вміє. В нас… то-то ни тіко, в нас і на дорослого накида-
ють, можуть накинути. А во, в мене дєдько… Ну, то ж 
то старий був, то ж то колись було те… Тамо він жив. 
І там одна накідала баба крикси. І на вечорницях у їх 
сиділи. Отак, бувало, літом вечером прийшли мужи-
ки, мій дєтько там був. І каже та баба, ну, за тиї крикси, 
а він каже: «Йди, Кліщихо, – (єї звали Кліщихою, по-
вуличньому тако), – іди, Кліщихо, з своїми криксами, 
я тебе не признаю, тих криксів». А вона каже: «Ти не 
боїся, єк я на тебе накину, я тебе накину!» – «Накидай, 
я тебе не боюся!» Ше на неї матом, на її, мужики десь 
були. І вона: «Ну йди-йди!» І пийшов до хати, і, каже, 
тіко до хати прийшов, ліг, заплющив очі, та, каже, й 
очі деруть, і хто відає, шо й в очи пальци тичуть, і мене 
за волосся рвуть, і душать. Ото-то і на дитини накине, 
так воно мучиця й кричить. І каже: «Мучуся-мучуся, 
нє-є, Кліщихо, ни пойду я до тебе. Я таки тебе перебо-
ру, – а копиця стояла там, тако на болоті. – Нехай-но 
пойду в копицю». Пушов в ту копицю, ліг, розвернув 
копицю, ліг – і там те саме роблять. І пушов назад до 
Кліщихи. Вночі. Каже: «Е-е, Кліщихо, (сюда-туда…), 
вмру!» – «А ти казав, шо нічого не буде! Іди». І він пу-
шов, і вона скинула ті крикси. Всьо. Ну, яка баба!

ДОЛЯ ДИТИНИ, НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ, ПОЗАШЛЮБ-
НІ ДІТИ, АБОРТ  А, то-то з місяцем дитини колись 
пов’язано так було, колись казали, тепер є не знаю. 
Родицє на межах – дітей не буде, бесплодне буде, бе-
сплодне. А знаєш, які межі? На місяцеви. Він настав, 
а його ще не видно. Один день ни видно й другий день 
ни видно, а вже на третій день коли покажиця, коли 
ше ні… О, то, кажуть, на тих межах уродиця дитина – 
от чи мужчина, чи дівчинка, чи хлопчик – вже воно 
буде безплодне. [...] На кладовищі [хоронять мерт-
вонароджену дитину]. Вона ше, кажуть, ше летає, зі-
рочка як летить. От ни раз, як бачите, як зьори, ясно 
ті зори вечером, і летить зірочка – хутчій перехрести 
тінь, яку латочку. То-то, каже, оті діточки, шо нехре-
щані, то, каже, вони летають і шо мати хрещену шука-

ють. То-то так в нас кажуть. А то правда чи нє – того 
ни написано. А так кажуть. Зроду, скона віка [спокон-
віків]. Ше моє мати була стара, ше моє баба. То вже, єк 
вийдемо тако надвір, то аби летіла де, то вони вже ла-
точку з собою і хутчій хрестять: «Во ім’я Отця, і Сина, 
і Святого Духа. Амінь». І ту латочку тако кинуть. Ото-
то ти вже охрестила є. Можуть [русалками стати]. Ну, 
забірають. Господь посилає, забірають. Посилає. Ото-
то, дітки, мені тіки, мені го розказувати довго. В мене, 
оцей Павлік, шо я казала, шо то вродився. Ну, коли 
він родився двадцить восьмого січня, а то десь ото, 
от в осю пору, такево було, робота. Йому крикси тоже 
хтось накинув. Й одну ніч ни сплю, й день, і ніч, і дру-
гу. Вже з ніг збіває. І свини, все… Я сама була. В мене 
не було свекрухи, ни мати. В мене мати там, де… А во, 
сестра моє була. І тре по зіллє йти. А є вночі, на тре-
тю ніч так, єк не сплю. Кажу: «Ой, Господи, і тупіро 
страшно, шоб вже тебе луче Господь прийняв, шоб ти 
вже ни мучився й мене ни мучив». І воно вже ледве 
й дише, вже нездужає плакати – кричить. І заснула є, 
і той хлопець – так Господь дав, і той хлопець заснув, і 
є заснула. Асьо сниця мені, як і в цє хати, так лавки, бо 
тепер то вже ліжка, а то лавки та, єк ото на кругом. Ну, 
кругом лижєли. Є так сниця, шо отак сидю й тримаю 
того хлопчика на руках, Павлика. Ну, кілко ж йому? 
П’ять місяців було. А то отчинєє хату, отчинєють – і 
никого. Біжить таківо дітки, ну, ше меншеки: таківо 
маленки… дівчитка, самі дівчитка. І  біжить, і шось 
на руках, так, єк то подиганєчко несуть. Ни знаю, ни 
хочу мутити – правду кажу. Чи їх вісім, чи їх шисть, 
кіко там?.. Вбігли в хату, так стали коля групки. Ота-
ко. Так єк групами поділилися. І  знов біжить, і знов 
стали коля групки. А є дивлюся, шо ж то таке, таківо 
діти малісюнєнькіє, і третя групка, так вони постано-
вилися тако. Отак єк ото ти, є. І ото тако… [трикут-
ником]. Во-во-во! Ни тако, вони радочком стали. Тіко 
одна, друга й третя  – отак групка. Мо[же], де їх там 
по шість… Є  не считала, не хочу мутити. І  прибігає 
до мене та, шо перша, убігли вперод до мене, прибігли 
зразу до мене, і отако каже: «Ждемо Великодня, твого 
Павлика заберемо собі». І бігом-бігом-бігом, і в двери, 
а хата одчиняна. І знов други, шо вбігли ти дівчатка, з 
теї купи, знов прибігли до мене: «Ждемо Великодня, 
твого Павлика заберемо собі». І  назад знов побігли. 
І треті так само. І побігли з хати. І є прокинулась. Ду-
маю: «Ой, вмер доси хлопець». А  він заснув. Бач, як 
Господь дав. Шоб по страху дав. І, ну, спить той хло-
пець, а мені треба зіллє. Спить і спить, і вже він ни 
встає. Є хутчій біжу, в нас оде одна все розгадувала, а 
вже стара була, тоже розгадувала сни, в її соннік був. 
Був батюшка братом, в її. І є біжу, вибігла на греблю 
хутчій і побачила там Мар’ю: «Слава Богу, Мар’є». Так 
недалечко вона: «От, біжиш, так пожди й мене». – «Ой, 
Мар’є, мені нема коли, я хлопця самого покинула». Ну, 
а послє вспомнила: вона сни розгадує. Її тако розказа-
ла за сон. І Мар’я, вона каже: «Дивися, шоб ти більш 
ни закляла, бо, – каже, – то приходили русалочки. – 
каже.  – Нехай тіко ще будеш заклянати, вони забе-
руть. То русалочки приходили». Це вона каже. А, каже: 
«Отаки ростом чи таки?» Кажу: «Маленькії геть були. 
Маленькії русалочки таки». От, бачите, я сама сє пере-
конала. І  вже… і от згодовала до теї порі, вже йому 
пєдисєт два роки. Ніколи не сказала: «Шоб тебе біда 
взяла де хоч». Нє. Ніколи. Так уже я злякалася. О, то 
я сама переконалася. Ни на так, але во сні бачила. Ше 
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й у віночках тиї русалочки, у віночках. Не пам’ятаю, 
в чому вони убрани, єк убрани, тіко пам’ятаю те, шо 
віночки на голові і подиганєчка білиньке тако на руці 
тримала, о. [...] Єк уже, єк вона виросте? «Байструк» 
[казали]. [Чи зверталися у вас до баби, щоб зробити 
аборт?] А то нє?! Зверталися! О-о-о, скілько ходили… 
От, то баби знали те робити. Ну, ходили.

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Ой дітки-дітки, а в шо ж тоді вбира-
лись? А з свої роботи сорочечку. Я в три роки, штири 
роки сорочечку такуво довгу [до п’ят], пошиєш, ти й 
всьо. І на хлопчики так. А в чому ж? Боси [ходили]. 
А як зімою, то і де кусок якого сукна, шо ткали тії… 
Візьмеш на шнурка, збереш, збереш, збереш, так збе-
реш і тако стєгниш, і дирочку покиниш вже, і пона-
кладаєш на дитину, притєгниш, і обмотаєш, і всьо – 
так ходиш. Вотак було.

ШАЦЬКИЙ РАЙОН

смт Шацьк
Записала Н. Кіричук 10 липня 2009 р.  

у смт Шацьк Волинської обл.  
від Гірич Ніни Петрівни, 1936 р. н.,  

родом із с. Шклинь Горохівського р-ну Волинської обл. 
(у смт Шацьк мешкає з 1955 р.)

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  «Груба» казали. Ну, на порозі не мона 
стояти, ні сидіти, не можна кидати щось, не мона отак 
[казати]: «Я того не люблю, фу». Не мона так. Ну, вот, 
дешо так, ну, недобре, бо я того не люблю, того шо ди-
тина навпаки буде любити. [...] Ну, нє, я такого не зна-
ла, [як ередбачати стать майбутньої дитини]. А зара то 
за яку руку вхопиться – за ліву чи за праву, – то буде 
хлопчик чи дівчинка, зара УЗІ все вгадує.

«НАЗНАЧЕНА БАБА», ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, 
СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Вибирали і за-
раз вибирають. Дівчаток вибирають. І  я бабою була. 
Ой, в обов’язки баби входить: шоб була свячене вода 
в хаті… Я розкажу, як я бабила. Я прийшла, вона на-
кидала і книжок, і грошей, обов’язково там, де купаєш 
дитину. Ну, книжки кинула, гроші, воду свячену – пе-
рехрестити так, як треба. Треба нести одежу малень-
ку. Як покупаєш, і щоб баба несла своє, щоб в своє 
одягала. Так от цікаво. І тоді даєш всім цілувати, шоб 
хлопці дівчину поцілували. [...]  Баба купає. Ну, то хто 
шо хоче, те й додавав [у купіль]. Ну, давали любисток, 
м’яту і ше шось давали. І як то воно називається?.. Під 
дерево виливали, ввечері не можна виливати. Я  не 
знаю чого. [...] І учуся [сповивати]. Треба її хорошень-
ко повити, то учуся я. Беру вдома ляльку, тринєруюся, 
а тоді повиваю. [...] Були плетені, дерев’яні [колиски], 
були такі вишані на шнуркові, шо до балька прибива-
ють. Найбільше то були плетені, з лози.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  І  друзів можна було брати [за кумів], і ро-
дичів, і сусідів. Ой, в нас було вісім пар. Як старшого 
хрестили, то було вісім пар кумів, то було така очи-
рідь. Ну, старші були – то в першій парі. [Сімейну пару 
в куми] не брали. Брали жінку або чоловіка. [...] От 
забирають [хрестити до церкви], то не знаю, [що ка-
жуть], а віддають, то [кажуть]: «Привезли вам ваше 

роджене, а наше хрещене». Треба, шоб батько відкри-
вав двері, як привезуть. [...] Я знаю, де я жила в Горо-
хівському районі, то були такі квітки робили, хто на 
хрестинах. Кожному чепляли, і за те гроші платили, 
хто скіки міг. Рубля давали. Ну, а зара такого не ро-
блять. Зара дають, то називається «на мило дають». 
«На мило дають» – кидають в тарілку гроші і подарки 
ше несуть на хрестини. [...] На рік [роблять «постри-
жини»]. Хрищені батьки – ті, шо в першій парі. [Що 
роблять з обстриженим волоссям?] А  я не знаю, за-
мотують, а тоді де його дівають, я не знаю. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Ой, як коли можна й до двох років [году-
вати грудним молоком]. А так, то рік. [...] Сіллю по-
сипиш, саджою намажеш, сіллю посипиш грудь – фу!

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Брали [крижмо]. Ну, то ж хто шо хотів, 
те робив [із крижма]. І сорочку шили, і пильонку ро-
били, повивали. То ж колись не було таких пильонок, 
пампасів тож. Колись тре[ба] було мати все своє. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  В  ка-
пусті. Зара то нічого не тре[ба], бо вони луче знають, 
як та баба. [...] Казали: «Жид тамо, жид під хатою ле-
жить», то таким лякали. Бабою-ягою лякали. В коло-
дязь не можна було дивитися, бо там баба-яга сидить. 
Я мала була і то пам’ятаю.

Записала Н. Кіричук 10 липня 2009 р. 
у смт Шацьк Волинської обл.  

від Пишук Єви Яківни, 1925 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Гру-
ба. Так, як я ше помню, повсяку: то казали «груба», 
«беременна» мало казали, «груба». То вже зара по-
навучному, а колись то.... Колись, то наоборот, якшо 
вагітна жінка [працює], то буде лекше родити, а як 
вона сидить і сидить, то буде важко. Ну, жінкам коло 
свиней, кажуть, не мона було ходити, бо як біля сви-
ней, то в дитини буде волос. То він і був той волос, то 
маком викупували,  о. Вже як волос у дитини, а вже 
як купають, то вже збирають мак, відцідять, і  вже 
волосся… І  викупували, пока не стане волосся. То 
за Польщі я була молоденька, то було добре. [...]   То 
були такі спеціальні люди. Колись ми були на весіллі 
в одному селі, там колдував єден дядько, а його жінка 
вмерла… Вона прийшла, дивиться, він навіть у Шаць-
ку жив, той Микола, вродився хлопчик, а вона й каже: 
«От родився хлопчик. То понеділок. А в понеділок є 
три доли: є щаслива, пудщаслива і нещаслива. А він, – 
каже, – вродився в таку, що буде щасливий, заробля-
тиме гроші, гроші, а на жінок щастя не матиме». А він, 
то сам буде здоровий, то все, а вот так і було. Каже… 
Ну, шофером робив. Каже: «Буде грошей багатсько і 
все. І буде здоровий, а на жінок – нє». І женився він, 
тут Шацький. Трах-бах – вона заболіла, і він всі гроші 
віддав на больніцу, і вона вмирла. Ну, шо ш робити? 
Поженився на другу. Поженився, на другу вже взяв ді-
вчину з Самілич: здорова, і все як може бути, родила 
дівчинку. Трах-бах – не сіла не впала, і та вмирла. Ро-
била в колгозі. І та вмирла. Ну, шо ш робити? А в нас, 
казали, був Ядамиця, шо знав. Поїхав він до теї Яда-
миці, каже: «Жінки вмирають, шо ж робити?» А Яда-
миця каже: «Ти повінчися. Візьми третю, повінчися. 
Як приїде весілля, шоб були всі двері позакриті, як 
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увійдеш у хату вже з весіллям, то шоб на столі нічого 
не було, тико по булці хліба, а як весілля сяде, то став 
уже». І  так робив, і третя вмерла. Сказала вона, шо 
буде здоровий і все. І він ту дівчинку поженив, шо з 
другою, і вже пошов так то до жінки там, коло кладби-
ща. Він там добре жив і вже помер. Ой, так як колись, 
я того не знаю. Так, шо знали. Во таке. Вона так, як то 
повитуха була, каже, вот вродився в понеділок, було 
три долі, є нещаслива, посередня і щаслива. 

БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, «НАЗНАЧЕНА 
БАБА», ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  В больніцу не 
ходили, була, були тут пара жінок, шо вони до родув 
понімали. Больніца була дорога за Польщі, отакого 
жінки родили. [...] Місце дитяче пуд деревом закопу-
вали. Шо, ну, де во то яблуня, як дівчинка вродить-
ся – то яблуня, а як хлопець – то де горіх такий є. [...] 
Брали хрещених, але та, шо біля дитини, повитуха, то 
все зробить, а ше оддєльно були баби. Хрищона мати 
купає, все гроші кидає у купело [купіль]. [...] Тико 
знаю, шо кидали гроші і купило [купіль], і вже те ку-
пило не виливали надвір, вже десь виливали під піч, 
шоб воно було в будинку. То таке, шо я помню. [Чи за-
прошували гостей, щоб дивилися, як купають перший 
раз дитинку?] Нє.

КУМИ  Ну, за кумів обично брали, якшо є сестра чи шва-
гор, з родини. [Чи запрошували бути кумом чи ку-
мою друзів?] То вже посля стали, а за Польщи, то шоб 
родниї були, а то посля, посля, то вже зара родних так 
нема, вже теперка друзі, а вже рідня… [Cкільки пар 
кумів брали?] Єдну, я знаю, той батюшка вже вмер, 
він в Глинянку. Він довго […] правив, то ми… до нас 
прийшов на парафію, а при йому церкву закрили, а він 
стару хату купив, то щодень до нас ходив. То я його 
питала все, як вінчають теперка, колись не вінчали, 
не мона. То він якраз прийшов з Шацька вінчатись. 
Хіба ж то правильно – своя церква є, а вінчаються в 
чужій?! А  тоді не мона було вінчатися, ні хрестити. 
А він каже: «Якшо вінчатись, то не скривати. Так як то 
поїхав, а якшо скриватись, то не вінчатись. Бо вінчані 
не держит, а то тико совість держит». А я кажу: «Як то 
христять?» А він каже: «Тико одна пара записується, 
то й зара так». Та, шо в першій парі стоїть, то вона за-
писується. Бо то, кажуть, в крайньом случаї чи бать-
ко вмре, чи мати вмре, то хрищоні батьки заміщають 
десь, як шось треба. «А  то,  – каже,  – причепи. Вони 
ніде не реєструються, ну, беруть – то хай беруть». [Чи 
брали «стрічних кумів»?] Брали. Якшо от, примером, 
в мої мами було восьмеро дітей, і вони всі вмирали, 
ну, й сказали: треба встрітних брати. От якшо вийдеш, 
кого б ти не встрітила – чи дівчину, чи кого, – то тих 
брали. Брали, якшо не годуються діти. Брали. Іде, вон-
диво [ось там] стояв хрест, вже його нема, де ставлять 
хреста, то треба класти хустину пуд хреста, то я знаю, 
то я боліла, шо три рази на смерть шили, а як вже моя 
сестра вродилась, то вже була здоровенька, а я ви-
здоровіла, вже скільки живу. Крижму… тре[ба], шоб 
воно було, як ви йдете в армію чи шо, то оддирали і 
тому солдатові пришивали отаково. 

ХРЕСТИНИ  [Що із собою несли хрещені батьки на хрес-
тини?] Колись вареники варили, то ж колись за Поль-
щі стико грошей не було, як зара, ну, то хліб мусили 
брати куда б не йшли вони, то з хлібом треба йти. 
[З якими словами забирали дитину до хреста і з яки-

ми віддавали її батькам?] Я знаю як. Я не знаю, як до 
хреста, а як приходиш, то казали, значить, вже з таким 
іменем казали.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Довго кормили груддю, довго, вже такий во 
пацан як сидить… Тоєво розказували, як сидить мати, 
прийде, каже: «Мамо, а я хочу цицьки». [...] Відучува-
ли дітей, то перцом мазали, то ше як. [Чи давали ди-
тині шматочок хліба приказуючи: «Йди на свій хліб»?] 
Не було такого.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  До вводу йдуть, як 
хто хотів: шоб дитинка вже була такаво маленька, шоб 
невелика, то посля вже йшли з великим до вводу. Як 
дівчинку, то тико перед Райськими дверима, а як хло-
пець, то у вівтар [заносять].

«ПОСТРИЖИНИ»  Мусить [стригти дитину], як рік ви-
йде. То тоді обстригали, мені здається, шо хрищоний 
батько. [Для чого стрижуть дитину?] А я знаю, такі за-
кони. Нє, так наголо, так, шоб… не того… оставляли 
чубчик трохи. [Що робили з тим волоссям?] Не знаю.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  «В ка-
пусті знайшли», то десь тако во, так казали. [...] Я знаю 
чим? Найбільше лякали від того, бо гріх буде: «Не 
мона того робити, бо гріх буде». Тепер не бояться того. 
Не мона того робити, або як діда не послухаєш, або 
бабу, о. То треба слухати.

с. Грабове
Записала Н. Кіричук 9 липня 2009 р.  

у с. Грабове Шацького р-ну Волинської обл.  
від Сучок Антоніни Петрівни, 1927 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  «Груба» казали. Казали, шо вона дов-
го ходити не буде, хутко обродица. По хатах не давали 
ходити [вагітній], шоб не ходила много по хатах, бо 
всякиє люди є, подкине шось або зроблять. Бувало, як 
до кого підеш, як яке світо, – то віника викидають. То 
вже, не дай Бог! Бо як сіде, то хай на місце. І шоб не 
ходила, бо кажуть, шо дитинка буде така худа, шо буде 
тико шкіра і кості. В  мене во була брата двоюрідня, 
вона прийшла з Пульма, і вона бува до нас прибіжить, 
до материного брата прибіжить: «Дайте мені їсти, так 
мені їсти хочеться». Тікає, шоб свекруха не бачила. 
Так вона привела дитину, шо моя мати прийшла й 
каже: «Як привела Ліда дівчину – я ще таке вживу не 
в кого не бачила». – «А чого, мам?» Каже: «В  їє ноги 
такиє, як мій палець, таке тонюсєньке біле, одо ребра 
всі знати, – каже, – бо вона їє заїла, бо вона ходила по 
порогах, по хатах, скрізь їла, то вона її заїла, того воно 
таке і худе».  [...] То всі казали, шо тобі наперше хоті-
лося їсти. Одниє кажуть сільодку, ну, то, кажуть, буде 
хлопець, а як хочеця омлєта – то буде дівчина. Отако 
взнавали. [Якому первістку більше раділи – хлопчику 
чи дівчинці?] Як хто. Якшо перше, то каже, шо сьров-
но: «То хай чи дівчина, чи хлопець – нам все добре». 
А як друге, то батько каже, шоб був хлопець: «Шо ш – і 
та дівчина, і та дівчина».

БАБА-ПОВИТУХА, «НАЗНАЧЕНА БАБА», ПУПОВИ-
НА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Такиє баби були. Приводили. До 
Пульма привозили. Два дні родила, то приводили таку 
бабу, вже така жінка була стара-стара, вона жила більш 
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як сто літ. Вона говорила і начине обертат, і оберне ди-
тину, де ногами вперед. До інша нечого не може зро-
бить, а вона начине-начине, і того родить. [Чи казали 
на неї «пупова»?] Так не казали, не пупова. То тая баба, 
шо по всіх дітках ходить і нам допомогу, бабам, дає. [...] 
Чи був у вас звичай вибирати бабу після народження 
дитини?] Хрищону матер його чи її брали. Приходила 
дитину купала. Вже я бабіла, шо я бабіла – то дваце-
теро є шо ходила, бо його було петнацать хрещоних 
і в мене хрещоних, але вже тико ота дівчинка остала-
ся, шо я бабіла, Настя по-сусідські та мала, бо я його 
хрещонка, то вони мене взяли за бабу. Вже хрестини, і 
баби дає вже подарки. Мо[же], було двацать шість літ, 
як я пошла за бабу, бо хрещониє стариє нехто не хо-
тєв іти, а вони начали мене просити: «Антошко, зроби 
нам ласку, ми зашли до його хрещоних, а вони сказали: 
“Ми не підемо, не хрещонка, не хрещений”». А він тей 
старий прийшов із старою і давай мене просити: «Зро-
би нам такую ласку, не одказуйся од Бога». Я пошла і 
його на перше бабіла, і я вже послє ніде не пошла, я вже 
ходила так. [...] Був [звичай давати дитині розв’язати 
пуповину]. Ховали то пупка. Мати, як углядить, хова-
ла. Кажуть, як воно хутко розв’яже, то буде розумне. 
[На чому обрізають пуповину? Можливо, на книжці 
або сокирі?] Такого не знаю. В нас такого не було. [...] 
Закопували в хатє [дитяче місце]. Тута во [під столом]. 
Я то пам’ятаю, я закопувала, як то мати тую не доноси-
ла і родила, і я закопувала.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  По-церковному, на мірян ба-
тюшка казав. Це хочете так, а він прочитає  – про-
читає, каже, а то не так получаєця. Получаєця по-
церковному так і так. Бо то яки є свята, перед Ми-
колою родица  – називают Миколаєм, послє Миколи 
називають як наче. То, каже, до Миколи родився або 
на Миколу – то, каже, Миколай буде. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Вона купає перший раз, 
бере свячону воду, кропит тую воду і каже: «Шоб усе 
було добренько, як та вода чистенька, – так і тобі було 
житьє чистеньке». І каже: «Я покупала, дайте ви мені, 
як вас звати». То вже кажуть: «Такий і такий покупав-
ся, чи така і така покупалася, змилася і нахрестилася». 
Ту воду треба виливати чи десь під вишеньку, чи під 
яблуньку, под молоде, тико єдне місце, шоб по тій воді 
нещо, нехто не ходив.

КУМИ  [За кумів беруть] родичів і друзів. Вона подруж-
ка в неї, подружка, вона вінця носила її. А вона каже: 
«Хай вже вона за куму до мене іде». Або, може, сестри. 
Всі своїх беруть. Ну хто?.. Хто як хоче. А каже: «В мене 
родичі, в мене сестра є двоюрідна чи рідна, то меньє 
треба своїх кликати». Вже таких не брали. А інче каже: 
«Свої є свої, а я возьму і чужу людину». Я  хрестила 
ще нежоната була, вісімнацять літ. Христила тико ді-
вчину, то мені послє казали: «Не треба було іти». А я 
кажу: «Мати казала, не одказуйся, бо ти до христа 
ідеш, то не одказуйся». А  всі до кажуть, шо дівчині 
треба першого хлопчика хрестити. [Чи могла сімейна 
пара бути за кумів?] Не могла. Ну, чого? То ж іде под 
хрест обоє, а послє до вінця – вінчатися. Так не дава-
ли. Сестра із сестрою була, тико не разом стоїт – з різ-
ним чоловіком. В нас ранче брали не більше єдній парі 
[кумів], а тепер беруть дві, бо, каже, той умре – вже 
нема не хрещоних неяких. А тепер беруть більше, тоє 
десь поїхало… І тепер більше треба. Беруть [одну і ту 

саму пару хрещених для наступних дітей]. І тиє самиє, 
і міняюця, жінка каже: «Я вже не піду». Я ще не ходи-
ла бабити, тиково тогово христили, а вже тітка була, 
а вже послє того я пошла за бабу, сказала: «Не ходи 
хрестити дітей». Да я вже не пошла, я вже стала бабіти. 
Не можна [брати вагітну за куму], бо, кажут, шо або 
та… або дитинка не буде годоватися. [Куми на хрес-
тини несуть] перехрестя [крижмо], а ще, як на кашу 
кладуть, до тоже шось купують. А тепер купують, то 
є дьєцке. [Із крижма] шили дитині сорочку. І кажуть, 
шоб довго тая перехресть… Клали дитині в коляску, 
шоб воно не кричало, бо інче довго так плаче, то кла-
дуть у коляску і хрестик кладуть. [Чи відомий Вам 
звичай брати «стрічних кумів»?] То беруть, так. Для 
того, шоб дітки годувались. Як вийду на дорогу, хто 
нагалився – чи жінка, чи чоловік, – ото нагаляні куми.

ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ 
(«МИТИ РУКИ»)   В нас квіток не в’єжуть [на хрести-
нах], а в Владімеру-Нововолинську я була, там в’єжут 
такі квітки всякі, і продає баба. А в нас не в’єжуть, в 
нас тико ходить баба з тарілкою і збирає, шо збира-
ли родини, ходить з тарілкою і каже: «Дай же, Боже, в 
добрий час, як у люди, як і в нас». Будете дарити мо-
лодому, на пільонки давати. Кажуть: которе срібне – 
підуть на тарілку, которе бідне  – підуть на горілку. 
То це вже баба, коли йдуть хрестити, баба знов купає 
сама. І проводжає до Христа кумов, каже: «Я вам даю 
нехрищону дитинку, а ви та нам привезіть хрищону 
дитинку». [Після хрещення] вже віддають, кажуть: 
«Бабушка нам давали нехрищону дитину, а ми вам 
привезли хрищону дитину». А  ми кажемо: «Спасібо 
за те, шо ви нам похрестили і до Бога носили». І в нас 
інче, як привезуть от хрестин, то на порозьє газету 
кладуть чи книжку де яку і вносять дитину. [Як їдуть 
хрестити дитину], не мона злазити [з транспорту], бо 
дитині буде невдача, буде бігати і бігати, і бігати. Мені 
мати моя казала: «Як їдете хрестити, на дорозі неде 
не злазь». А в туалет не мона, бо то вліяє на дитину. 
Такого більш нічого, ні. Я позабувала, мені восімісят 
третій рік. Як плаче [під час хрещення], то добре, а як 
не плаче, то гірше. Хрищона бере щипає, щоб не спа-
ла дитина по хресту. Ніколи шоб дитину охристили, а 
[вона] спала, бо, кажуть, та дитина вмре. І так я сама 
чуствувала, ми завезли отого хлопця Колю христити, 
і привезли з Пульма хлопчика, і він з того самого року 
був, і звався Коля. Той  – Коля і той  – Коля. І  то ми 
христили, нас двоє [дітей хрестив] батюшка. І  наш 
плакав, шо батюшка аж засміявся: «Ой, – каже, – шось 
ваш уже весьолий буде хрещений». А той шось не… 
І вон умер, до школи пошов, було восім чи деветь літ – 
і вмерло. Втопився. [Коли святкують христини?] То 
хто, як хоче. Гінче каже: «Нашо одкладати, – каже, – 
привезли охрестили, давайте сідайте за стіл». Ми лю-
дей звали, хай люди приходять і хай той день одбу-
дуть. [Скільки людей запрошують на хрестини?] Хто 
скико хоче. Гінче подарки несуть, а гінче гроші кла-
дуть.  [...] Складаються гроші на кашу. Треба дівчині 
чи хлопцю зложити на кашу. Шоб була каша не посна, 
а присна. Не була присна, а була вся добрая, солодкая. 
Як кладуть, кажуть: «на кашу». Кажуть:

Наша баба Лаша, в бабі те лаша [каша?]. 
Да носила чарку проса до онуки ходя. 
Да носила чарку проса, бо ти хочеш бути скрізь  
 хороша. 

ШАЦЬКИЙ  РАЙОН
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І бувало так співають – так хороше! Да я позабувала. 
[...] [Чи побутував обряд обмивання рук баби й по-
роділлі?] От я того вже не пам’ятаю. То ж баба тіки по-
купає, руки помиє, і воду дають. І вже тоді вгощають.

ПОХРЕСТИНИ  [Чи був звичай катати на хрестинах бабу 
чи хрещених батьків?] Ньє, в нас такого не було. В нас 
тико покатають тодьє, коли мати оддає чи остатньо-
го сина, чи дочку. То тоді вже катають, везуть до озе-
ра і купають. Кума приходять із кумом і випивають, 
кажуть: «Ви ж такі, шо ми вас за цей день не забули, 
давайте христини згадаєм». Нічого такого [особливо-
го не відбувається в цей день]. «Ой, – кажуть, – баба 
вареніків наварила». Ще й баба в гості пришла, баба 
вареники принесла.

КОЛИСКА, ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИ-
ТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Дітей із собою на поле брали, та-
ких три тички поставят і колиску. Як ото кошик чепля-
ли, в мене дві колиски.  [Як довго дитину годують груд-
ним молоком?] Хто як хоче. А тепер, як я подивлюся, 
каже: «Вже не ссе» – «А чого не ссе?» – «Бо, – каже, – не 
взяло». А то шось пихнуть, хай молоко п’є. А бувало, 
і по півтора року дитина ссе. [...] Ріжуть хліба трошка і 
беруть заматают у хустку, і прив’яжіть на дитинку, ка-
жуть: «Іди на свій хліб, іди-но походи з хлібом, хай ти 
будеш на свому хлібі, хватить мій уже їсти».

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Відбувається, шоб 
вона дитинку піднесла. Сама ж вона іде до вводу, ба-
тюшка їє веде і всяко там читає, і вона кліка. А дитин-
ку, як хлопчик, – вносять в ці Райські двері, батюшка 
кругом… і приносить назад матері оддавати. А як ді-
вчинка – то тико перед Райськими дверима. [Матері 
знаходитися в церкву під час хрещення дитини] не 
можна, бо вона ще… до виводу не вишли неділі. Шість 
неділь треба шоб вишло. Тоді їє батюшко вводить. Ди-
тину – хто як хоче, хто з дитиною йде, а хто… Або ка-
жуть: «Так не положено, що ти з чоловіком посля мала 
діло, а ти не ходила до виводу».

«ПОСТРИЖИНИ»  Перший раз підстригають, як рік. 
Хрещоних кличуть, і хрещоні підстригають. Кажуть, 
є сристьє [?], може, воно, те волосенько, в неї все на-
ново буде молоденьке рости. Вже тоє, шо в неї було, 
вже тоє все вилізе, а то вже буде наростати все новоє 
по їє. Тута оставлєють отако. Тако обріже тут, отако 
до лоба, а тут оставляють, дівчатам і хлопцям так. [Що 
роблять із обстриженим волоссям?] От я того не ска-
жу. Але в мене в селі казали, шо ліпше спалити і ніде 
його не дівати, не носити.

ВРОКИ  Шпилька якая є, то пильонку трохи оддирають, 
а хліб той і тиє пильонки, як їдеш і, може, де на доро-
зі де собака біжить, і йой треба кинути той хліб, шоб 
було все добре. Хай собачка поїсть і на ласку піде од-
давати, шо такая людина їхала і їй хліба дала. На ву-
лицю виходити – тре[ба], шоб була дитинка хрищена. 
Клали гінши ото, як яловечне росте, отиє шишки. Тиє 
шишки клали под голову, бо, каже, гінче навіть поду-
має, як вийдеш. Найліпше було якую голочку всадити, 
шоб хто тебе побачив перший раз, то так нема.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
В  мого брата було тіко вісім місяців, але його добре 
гляділи ми. А він вісім місяців через дорогу хотів до 
нас перейти. Я вишла іти по воду, а він іде, ше нічого 
не говорить, тіко «баба», «мама». Ой, я тиє відра кину-

ла, до його підбігла…[...] Зубчик як випадає, то йдуть, 
на піч стануть і того зубчика кинуть: «На тобі, мишко, 
мого костяного, дай мені золотого».

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Кажуть: «Підемо до 
баби». Подарка бабі, мати, мо[же], шо купит – платка 
чи кохвточку – і вже носили бабі на Різдво. Або вже, 
як прийшлі совіти, то вже так Восьмого марта, то вже 
до баби йдуть. Уже мати йде да возьме дитину, уже 
бабі подарка несе.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ, НЕ-
ХРЕЩЕНІ ДІТИ  Де тебе нашли?.. В капусті, бусол при-
ніс, зашли в капусту полоти і тебе нашли, а ти сидів в 
капусті, бусел тебе впустив, приніс. [...] [Ким лякали 
колись дітей?] Бабаєм. Казали: «Во заре цигани будуть 
їхати, дивись, не виходь на дорогу, бо цигани тебе за-
беруть». То в нас раньче були такиє люди, шо хапали 
діток і забирали. [...] [Як хоронили маленьку дити-
ну?] Ничого такого особеного не було, тики не давали 
матері проводити дитину. В  нас тико кладуть разом 
дитинку і матір в труну. Вже так було, шо померла ди-
тинка і матір, і їх поклали в одну труну.

Записала Н. Кіричук 9 липня 2009 р.  
у с. Грабове Шацького  р-ну Волинської обл.  

від Кужель Марії, 1943 р. н. Розшифрував М. Бех 

ВАГІТНА ЖІНКА  Ну, «вагітна» казали. «Беременна» в 
нас казали. То смотря яка жінка. Є така, шо здорова, – 
їй ничо не мішає, в неї роди нормальні, все. А є така, 
шо їй не можна, і важно робити. Їй, тилько останні мі-
сяці, – то треба личитися, бо, каже, шоб не було того…
того… деякі… дечось поганого не було, де викидиш 
чи ше де шо таке. [Чому не можна брати вагітну жінку 
за куму?] Не можна, ну, не знаю чого, но не можна. Шо 
нє, то нє.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ну, колись так не називали, як 
цьо. Вже зараз трошечки – то Андрійками називають, 
то те… а раніш… [Чи називали за церковними свя-
тами?] Ну то ж… Тепер то вже називають Ангалінка, 
дивітеся, називають вже. І ше там же ж колишні ім’я, 
так як то ангол Божий. Ну колись то Гаврило назива-
ли, то Степан називали. Тепер такії іменів нема, тепер 
вже всьо по-новому. Ну, то ж то думаю, шо обмірко-
вував чоловік і жінка, як називати. Наприклад, я на-
звала свої діти так, як його батько називався, чи як 
дівчинка, то як мати називалась. [Чи кажуть, що не 
можна так називати, бо доля буде нещаслива?] Може, 
може, знаєте, й, може, воно й так, може, воно й так, о. 
Може, воно й так. Але тепер, бачте, називають. Вже 
тепер стали не так називати, а раніше ж називали. 
«Ой, – каже, – мій батько так і так називався, то й і я 
так назову». Може, то й справді яка доля буде нещас-
лива?.. Я не знаю.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПОЛОГИ, ДИТЯЧЕ 
МІСЦЕ, «НАЗНАЧЕНА БАБА», «БАБИНА КАША»    
Ви знаєте, вже як я родила, то не було, а як раніше тиї, 
о, старішиї люди, от ше старші од мене, то дійсно були 
повитухі, були старішиї жінки, які приймали роди, бо 
того не було ще. [...]  [Чи віддавали породіллі пупови-
ну?] Да. І зара так, і зара так: хто забирає пупок, каже, 
шоб воно було розумнеє, шоб вчилося в школі добре, 
знало все. [Як дитина пуповину розв’яже, то буде ро-
зумна?] Да, да. [...] Но теперка в больніце лікар при-
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щепкою причеплють дитину і випишуть додому, шо 
купати ше не мона теї дитини. А колись так не було. 
Я навіть сама робила, то в нас в лікарні так було, шо 
пока пупок не одлетить, і дитину не виписували з лі-
карні, а тепер – ні, тепер… [...]  Знаєте, те місце навіть 
помагало. Якшо де плямка є чи шо, то тим місцем ви-
тирали дитині, як десь вдариться, десь чи шо на ди-
тину може буть якась плямочка чи шо, то тим місцем 
навіть витирали, о. А тепер місце… Всі родять в лікар-
ні, де вони там вже зара ці місця дівають, я не знаю. 
[...] Тіко я знаю, шо були мали, то ми покликали ото 
хрещену матера, вона скупала її, все як має бути, і вже 
вона називається «баба», а вже потом вже сама мати 
купає. [Чи побутує у вас звичай на хрестинах «бити 
горщик» з кашею?] Тут нема, може, там десь є далеко, 
знаєте, туди дальше по телєвизору видно, шо там шось 
того… А в нас – то я не знаю, в нас того не було. А воно 
як хрестини, то йдуть з тарілкою, збирають гроші, ве-
селяца. Такого, шоб ото, такого ото, шоб  били…

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  В нас то зразу купають, бе-
руть хрещену матера, о, чи так когось такого, і вона 
купає, і вже вона називається, вже бабою буде, о – то 
так. Ну, то ж беруть, як купають, то дають там якісь 
зіла, то ж тепер всякі трави є, о, то варать і тево… ро-
машкі, такєво все, шоб дитина лучше спала. Ну, я не 
знаю, як в нас, як воно тепер називають. Ну, цю водич-
ку обично виливають під вишеньку молоденьку. А ви-
шенька молоденька, говорять, вона росте, і вишні, і 
все. І тому виливають воду під вишеньку молодесень-
ку, шоб дитина здорова була.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Просто, знаєте, я вам ска-
жу. Беруть братів і сестер. І беруть друзів. Ну, такі, шо 
вже знайомі, добриє друзья, то, каже, буде мені за кума 
чи за куму. [Чи беруть у вас «стрічних кумів»?] Шоб… 
А, шоб один… Ну, деякі беруть, а деякі кажуть, шо то 
не положено. То я не знаю, як воно, як воно, того то я 
навіть не знаю, як воно буде. А так беруть друзів, ро-
дину, родичів. [...] Ну, до церкви тоді його [крижмо], в 
церкві вісять чи шо… Хто як хоче… То везуть тоді вже 
у нас хрестять дитину. І вже хрестика того купують, 
дають її. Те [крижмо], шо хрестять дитину, то треба 
зберігати.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  А через деякий час – 
то вже тоді до вводу водять дитину до церкви. Може, 
я не знаю, в вас там чи так роблять, чи не роблять, а в 
нас вже – як більшечка дитина чи там місяць – до вво-
ду. Хлопчик – то вже кругом туди, значить, в середину 
церкви те во, а вже дівчинку – ні, о.

«ПОСТРИЖИНИ»  В нас обично хрестового батька, того, 
шо дитину хрестив, [запрошують стригти в рік]. Збе-
рігають, зберігають перше волоссячко.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Я не знаю, я, на-
приклад, в мене ссала дитина, я неяк не могла, менє 
жалко було одучувать, то я горелкою мазала, шоб не 
захотєлося їй. То, знаєте, шкода одлучувати дитину. 
А тепер то багато таких жінок, шо нема молока в гру-
дях, і іскуственим тиє дєти годують, дуже важко…

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Босем 
[бусел приніс], в капусті нашли. А як воно підросте, 
то саме буде, тепер воно розумниє дєти. [...] Да-да, то 
так прилякують, кажуть: «Там бабай, туда не йди, того 
не мона». Так.

с. Острів’я
Записала Н. Гаврилюк у червні 2007 р.  

у с. Острів’я Шацького р-ну Волинської обл.  
від Остапчук Надії Яківни, 1936 р. н.

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, РОДИНИ  Я  в 
1960-х народжувала у роддомі. Була і баба, що роди 
приймала,  – баба Уляна. Казали на неї «баба» і все. 
Хтось кликав її, а як пупа різала  – не знаю! [...] Хо-
дять на відвідини чи вранці, чи ввечері. Потім ро-
блять хрестини. А  жінки відвідують  – хто коли. [...] 
У нас баба купає. Є баба пупкова. Вона ще й досі є в 
Остров’є, є така баба. Тепер в кожній сім’ї є інша баба, 
і не одна. Вибирають з родини своєї. Не обов’язково 
старшу. От до тої, сусідської дівчини, молоду бабу 
взяли, років сорок жінку  – це називається «пупкова 
баба». Вона прийде, покупає перший раз. Вже більше 
не купає, потім сам купаєш ту дитину. І приходить 
вона не з пустими руками: із піжонкою, із розпашон-
ками, шапочку [приносить]. Все своє вдіває дити-
ні. В водичку бере попел – трошечкі беруть – і воду 
свячену. Але чого попелу – не знаю! Може, щоб всякі 
хвороби не чіплялися. Це вона купає. А потім ще в неї 
такі обов’язки: обов’язково прийти з чимось там ку-
пленим, шо вона вже придбає чи сама напече, – з їжі 
приносить. Якщо пироги пече, хто там має мак, сир чи 
ще шось. З бутилкою приходить. А якщо немає з свого 
шо, то пряники, цукерки.

«НАЗНАЧЕНА БАБА»  Серед своїх [вибирають], ро-
дичів старших беруть. От у Шацьку беруть: там хре-
щена мати чи чоловікова, чи жінчина, то беруть її 
обов’язково за бабу. Ото є у мене в Шацькому родичі, 
то там я була, кажуть: «У нас тільки хрещену беруть!» 
А у нас не обов’язково хрещену. От я брала для своїх 
моєї хрещеної дочку за бабу. Вона і родила ще даже. 
Я  брала для кожної дитини ту саму бабу. Дехто мі-
няє. А на хрестинах уже перев’язують бабу полотном 
якимсь там, шо купив, шо придбав уже. Ну, який є там 
матеріал. І вже бабу перев’язують через плече тим ма-
теріалом. Ну, як іде додому, то, може, там що в сумку 
покладуть ввечері.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, ПОХРЕС-
ТИНИ  За кумів беруть або родичів, або хто яких 
хоче – і чужих. У мене три сина. Я, наприклад, брала 
свою подружку до першого хлопця, шо разом в школу 
ходила. Ще не заміжня дівчина була. А  за кума бра-
ла брата двоюрідного свого, тоже не був жонатий. На 
других дітей вже пришлося мені… [Скільки пар кумів 
беруть?] Взагалі хто хоче, то так бере. Я брала по од-
ній парі. А хто – дві-три пари, а більшість одну пару. 
Якщо дві, три, то батюшка тільки одну записує. [...] 
Оце народила, прийшла додому, а хрестити не можна 
було, бо Радянський Союз – не давали хрестити. Вже 
в мене один, другий родився, двоє великих – аж по-
тім похрестили, їздили в Володимир-Волинський, там 
сестра двоюрідна, і вона завела до батюшкі. Раніше 
домовилися, потім завела до батюшкі мене, в кварті-
ру до його, і він там похрестив ввечері. От і все! Ага! 
Вже першого хрестили, я поїхала на сесію в Інститут, 
а мати моя рідная із зятем моїм – сестри чоловіком – 
таємно поїхали в Білорусію, привезли попа. Мене 
нема, а я на сесії, значить, я винувата не буду, якщо 
дойде до районо,  – то похрестила моя мати! Суворо 

ШАЦЬКИЙ  РАЙОН
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було, не можна було. Да, і в селах з роботи знімали. 
Перший у мене родився в 1961-му році, то його моя 
мама таємно похрестила. А вже двох дальших, то вже 
одному було п’ять років, а другому, мабуть, більше 
року  – третьому хлопцеві. То вже тих двох повезла 
в Володимир-Волинський і вже мусила мінять куму, 
бо туди не повезеш ту жінку. А їхала автобусом, там 
моєї сестри дочка вчилась в педучилищі  – вона вже 
була за куму, а моєї сестри двоюрідний зять був за 
кума. Там вони вже двоє дітей разом похрестили. То 
той середнішній каже: «Я пам’ятаю, як мене хрести-
ли!» Вже йому шостий рік пішов. Піп йому дав дер-
жати свічечку, і та свічечка стала горіти, і воск йому 
впав на ногу, то він там плакав. «Чого ти плачеш?» То 
він сказав. А потім розказував. Голенький, якусь там 
маєчку одів батюшка і так хрестив. [Чи знаєте якісь 
прикмети, пов’язані з хрещенням дитини?] Не знаю! 
Церква у нас завжди була, але вона була закрита. Від-
крили раніше, ще до незалежної України. Зараз уже 
спокійно можна хрестити дитину. І вінчаються молоді 
всі, і похорон правіть, відпівають. [Як давно хрестять 
в хаті?] Як відкрилася церква, років двадцять. Батюш-
ка приходить в хату – просять же! Він там справить-
ся в неділю, все своє зробить, відправу, і приходить 
хрестить в хаті. [...]  Хрестять – тримають на пельон-
ках, хрещена мати в своє повиває до хреста і несуть до 
хреста. [Як зветься у вас ця тканина?] «Перехрестя» 
у нас кажуть. Несе мати хрещена перехрестя, метрів 
скіко там. [Чи кажуть слова: «Брали нехрещене, а при-
несли хрещене»?] Ні, нема такого. І  прикметів щодо 
кумів не знаю! Принесли від хреста і зразу гуляють, 
сідають за стіл, їдять… Якщо принесли раніше, – ще 
люди не зійшлися, там намічают хрестини на дві го-
дини, то обов’язково садять хрещених за стіл. Якщо 
хрестив батюшка в хаті, бо в нас в церкву рідко не-
суть, там нема спеціальної кімнати, і, якщо холодно, 
не понесуть, то посадовлять зразу батюшку поїсти із 
хрещеними батьками. Випивати можна. І батюшка за-
бирається вже, іде додому чи куди їде. А потім люди 
сходяться, збираються на другу, третю годину  – як 
коли. У нас тільки тарілку розбивають на хрестинах. 
Збирає гроші баба. Всі поїли, попили – або хрещена, 
або пупкова баба іде з тарілкою, бере тарілку свою ха-
зяйськую, бо як чужую поб’єш, то треба віддати її, від-
купити. Звичайна більшенькая тарілка. Кладе хрещена 
чи пупкова баба своє, шо там вона приготовила на по-
дарок, гроші і якесь своє, і підходить до кожного сто-
лу. І вже всі кладуть, хто шо має. Зверху кладуть гроші 
і дещо там, хто шо купив: хто розпашонки… Наклада-
ється багато! Йде, висипає коло дитини в хустку ве-
ликую і збирає дальше. Все! Кінчила, висипала і при-
ходить, тарілку б’є серед хати – б’є тарілку! Якщо ще 
вміє співати, то поспіває, потанцює по тих осколках. 
Примовляє, як збирає гроші: «Ну, наша дитина (чи 
внучка) просила дати на пельонки, розпашонки, от!» 
А як іде в армію, то тоже таке робить і тоже ходить з 
тарілкою і каже: «Просимо дати на дорогу солдатові!» 
Коли пританцьовує ногами, співала таку пісню: «А я 
чайнічала, а я чайнічала, всю посуду перебіла, наха-
зяйнічала!» – так приспівує. І все, пішла скоріше гроші 
щитати до дитини. Гроші перещитує. [Скоріше], щоб 
дитина була здорова і зуби щоб скоро росли! Пощита-
ла гроші, віддала вже цим батькам. І сама ще йде вип’є, 
і каже: «Ото вже спасибі, шо ви подарували, я хочу ви-
пити». І всім гостям і собі наливаєм і все! І хрестини 

кінчаються. Торти ріжуть у нас на кінець хрестин. 
І печеньє ставлять. Кисіль дехто готує до того солод-
кого, от! Уже все, значить, гулянкі кінець. Кисіль по-
ставили, кажуть: «Кисіль виганяє з хати всіх». Вона 
збирала ж, шоб дуже не попилися, шоб не забули дати 
дитині на перехрестя. Попили трошки, і вона ходить 
з тарілкою, збирає. А вже в кінець… Потім випиває і 
кисіль дасть, і печиво, торти – і все хрестини закінчи-
лися. Кому досить – пішов додому, а кому ще мало, то 
ще добирає дальше. [...] На стіл ставлять все підряд, 
шо людина має, чим людина багата, все! Починають 
ставити холодну закуску, там салати різнії, потім вже 
гаряче подають: картоплю, голубці, капуста тушена з 
м’ясом, добавляють моркву… Раніше хрестини були – 
каша обов’язково. І мерлини тоже, як мерлини, поми-
рає там чоловік, то обов’язково кашу ставили і борщ. 
І хрестини зразу колись робили – каша, борщ. Тепер 
вже все відійшло! Як відкрилась церква. У 1980-х ро-
ках ще була каша, борщ. 1991-го незалежна Україна 
стала, уже церква працювала, вона у якомусь 1980-му 
відкрилась і приблизно тоді були борщ, каша. А може 
і раніше уже не було?!! [...] На другий день  – на по-
хмілля. Сідають за стіл і все! [Чи катали кумів, бабу?] 
Не катали бабу, кумів, нє! На весіллі вже тепер навчи-
лися, і то вже від 1990-х років стали катати на свадьбі. 
Якщо віддає меншу дитину – останню заміж, то ката-
ють. А на хрестини ніколи не катали, нема такого!

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Мама іде до вводу 
через сорок днів, тоді батюшка вводить. Якщо дівчин-
ка, то тільки до вівтаря доведе, і вона остається, а він з 
дитиною ходить попід вівтарем. А як хлопчик, то вно-
сить у вівтар і віддає матері дитину. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Хто в 
капусті найшов, кого лелека приніс. Бусьок прилетіт, 
поместився в кубло! Казали ще: «В магазині купили!» 
Кажуть: «Пішли, купили в магазині, чи лелека при-
ніс!» Ой, казали, одна, я чула в селі. Питають хлопчи-
ка: «А де ти взявся?» – «А там, на городі, в капусті в 
листочкові сидів!» Це він так сам сказав. Кажуть ще: 
«В лікарні купили!» [...] Бабаєм [лякали] – дід такий 
страшний! Якщо погано шось робить дитина, не слу-
хається. «Лягай, засипай, бо бабай прийде!» До води 
шоб не йшов. Це  – дід такий. Дід страшний, бабай 
стукає в вікно! Циганами лякають, да! Як стало багато 
дітей – там пропадають, там пропадають. То, кажуть, 
шо цигани крадуть: «Не йди, не сідай в машину чужу. 
Не приходь до чужих, будь біля рідних, бо можуть 
цигани вкрасти!» На русальчин тиждень наказують 
дітям: «Далеко не ходіть, бо там може русалка». І по 
житі дітей колись – жита стояло багато – на дітей на-
казували: «Не йдіть у жито, не бродіть там, бо там ру-
салки сидять!» Щоб діти не бродили по житі, шоб не 
випинали його, русалками так лякали.

с. Піща
Записала Н. Гаврилюк у червні 2007 р. 

 у с. Піща Шацького р-ну Волинської обл.  
від Терети Марії Костянтинівни, 1947 р. н.,  

родом із с. Світязь Шацького р-ну

ВАГІТНА ЖІНКА  [Чи дотримуються заборон вагітні 
жінки?] Це як хто. Кому є що тяжко, то дотримують-
ся прикмет, заборон. Я так знаю: я  робила всьо, я і 
бочкі піднімала!.. Але на свята у нас не роблять всі. 
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У нас, як свято, отако на лавочках приходять, сидять. 
Як сіно, то уже мусять робить, з хати йдуть… У нас 
хто дотримується, хто не дотримується [прикмет, як 
вагітна]. Остерігається же ж. Не можна, говорять, вот, 
як в заборі дирка – не можна через дирку перелазить, 
того шо може бути у дитині пуповина кругом шейки 
завернута. Як бєльо вішає, попід шнурками не можна, 
ну, вобщем, через дирку не можна, ну, остерігаються. 
Щось не можна кидати на жінку, як бєрємєнна. За 
щось схватиться, що може бути пятно. І  вогню. На 
вогонь – вот може хтось скинути, чи, не дай Боже, по-
жар, то не можна беремєнній хвататися за щось – буде 
пятно. Отаке мені все говорили, приказували! Чула, 
не можна штовхати, отак ко ́пати ногою кошку, сви-
ню, того шо… От я старшенького свого родила – воно 
і сюди і туди, маленьке таке, не може ніяк спать. То 
брали отий дикий мак, ведя ́к, його терли і сипали і це 
во, як у нас говорили, в ку́пало. А якщо маку нєма, то 
брали в щупки такого чистого попелу всипали, і тоді 
пельоночки розстеляли і купали. То як проціжували 
воду, якщо воно щось з того, то на тий пельонкі то 
остається. Ви не повірите, я бачила, то не я, а в дру-
гої я бачила, я зайшла в сусіди. Так де воно взялося?! 
Там і пір’я, там і шерсть, там і волос, там страшне, 
шо робиться! Ніхто туди накидав. Це з дитини, да! 
[Звідки воно взялося?] Ото, як копаєш ногою [кішку 
чи свиню], воно шось, якось на дитині виражається. 
Ні свині не можна ко́пати, ну, нікого, нікого! І після 
того як дитина покупається, обично купається так 
три рази, і дитина вже спокійна, спить. Перехрестили 
воду, «Отче наш» можеш зговорити. Я була молодою, 
то я там знала, шо там… Даже і заре, якщо миєшся, 
не можна виливати по заходу сонця, у нас говорять, 
води. А  вже як необходімо виливать, то ставити вє-
дро треба отак на землю і говорити, приказувати. 
Уже забулася шо там… Не так – шуг, а так злегенька 
на землю вилити, не шугати. Я знала слова і забулася. 
Щось… Куди вода, туди й біда!

ПОЛОГИ, РОДИНИ  Народжувала дітей – 1972-го, 1986-
го року в роддомі. У мене баба повитуха не приймала. 
Моя мама мене народжувала дома, а вже з 1953-го се-
стриха в мене – у нас було всього семеро – то ті всі у 
роддомі. [...] Як виписується, приїжджає додому і пока 
не мають, як кажуть, право приходить [провідувати] 
пока не похристять дитину. Як вже похристять, то тоді 
вже на одвідки́, називалися «одвідки» ́. Ні, ні! Забула-
ся! До хрещення на одвідки йдуть. Можна і чоловікам 
іти. Для породіллі, може, і щось з подарків [несуть]. 
Обязательно, шоб був хліб, ну, щось – чи булочка, чи 
печиво… Ну, щось хлібне щоб було. До малої дитини, 
як говорили колись, без хліба не йдуть. І скрізь тепер 
хліб. І зараз! Ось, наприклад, вот я іду в свати до сина, 
я должна мати хліб під рукою. 

«НАЗНАЧЕНА БАБА», КУМИ, ХРЕСТИНИ, УВОДИНИ 
ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Які обов’язки баби?] Має 
баба прийти, скупати дитину. Має принести пельонку, 
розпашонку і все своє одіти і покупати – це їх [бать-
ка чи матері дитини] хресна матір. Баба [хрещьона] 
повиває. Може, як недалеко йти, то може кілька раз 
прийти. Обично беруть і ллють свячену воду в купіль. 
Чи кладуть гроші – не знаю! Бабі на цьому не дають 
нічого. А це вже як роблять хрестини. Отут, в Піщі, то 
не дуже дають. А в нас, у Свитязі, то, якщо, наприклад, 
у моєї дочки перша дитина народилась, мати рідна 

должна дати кумам подарки і бабі – кумі одній, кумі 
другій, кумові одному, кумові другому должна дати 
чи на плаття кумам, чи ну… А вже вони должни дати 
подарок для дитини: чи совмєсний, чи кожний по-
своєму. [...] Наприклад, іде дівчина за куму, то до ́лжна 
мати перехре́сті – білий матеріал метров два – може і 
простинь взять. І на цьому вже ложать дитину і хрис-
тять – і воно називається перехре́сті, або, мо, крижмо, 
або плащик, або перехре ́сті. А якщо вже йде хлопчик 
чи чоловік за кума, то він уже должен іти з хлібом, він 
уже перехресті не бере. То бере тільки хрещена мати. 
За кумів беруть – кого хочте: і чужих, і родичів своїх. 
У нас у Світязі – я сама з Свитязя – дві пари беруть, а 
тут беруть по одній, як де! А є – туди дальше до Лю-
бомля  – по п’ятнадцять пар беруть. У  нас у Свитязі 
і раньше було дві пари. Не помню: чи дві пари запи-
сують. Та і тапера вважається хрещені. Якщо одна 
пара хрестіть, то тримає кума, потом кумові передає, 
а якщо дві пари, то перша кума тримає, а потом, як 
беруть перехрестя – ото батюшка на перехресті – то 
за чотири кінця тримають всі: кум, кума, вобщем, як 
плаче, всі вчотирьох тримають. Якщо плаче – то до-
бре! Бабушка у мене була  – батькової матері брато-
ва  – то вона говорила, приказувала молодим кумам: 
«Якщо перший раз іду хрестити дитину, і дитина, ну, 
знаєте самі як, писяється, вкакається, то взяти всю ту 
пельоночку, легенько собрати і нікому, ні матері, ніко-
му нічого не казати, і собрать, і положить тихесенько, 
і додому прийдеш віддати [матері]. То уже скільки ти 
не будеш хрестити, то діти в тебе будуть сухенькі». Ці-
каво ще то, що, якщо ви, наприклад, йдете в мене за 
куму, кумою,  – скільки пар, дві пари чи скільки пар 
ідуть – пока мати не дасть дитини на руки, треба всім 
[сходити до туалету]. Як я вже взяла на руки, несуть 
дитину до хреста – то начинається обряд у нас. То з 
того часу, як я взяла дитину на руки, пока я не від-
дала в руки матері, бажано усім, не тільки мені, а всім 
чотирьом кумам, нікому не йти в туалет. А тому, що 
дитина буде довго вписюватися. Є такі, шо чотирнад-
цять, тринадцять років  – писається. То багато зале-
жить від кумів – хтось з кумів сходив. Така прикме-
та. Якщо я вже взяла на руки дитину чи друга кума, 
чи кум взяли дитину, то лучче до того… Наприклад, 
якщо ви вже збираєтесь іти: «Куми, куми, хто хоче, то 
всі в туалет!» Так і говорять, да! Беремєнну за куму 
не можна брати, бо одна дитина не годуватиметься. 
Я чула, якто кажуть, дзвін, та не знаю, де він того. То 
якщо получається, то надо тримати на одном уровнє. 
А якщо будеш піднімати вище, то те, що нище, не буде 
готуватися. А якщо будеш ту дитину нище тримати, 
то не буде та дитина годуватися. Ну, на одном уровнє 
треба тримати. Так я чула! Вот є, наприклад, скрива-
ють. Інша: «Я не піду [за куму], бо я беремєнна!» Ста-
раються не йти  – щось з одною дитиною може бути 
недобре. [...]   [З якими словами куми забирають, при-
носять дитину?] Не згадаю! У  мене дитина хрестила 
вперше в десять років. Моя дочка вперше хрестила в 
десять років, а за пару був нежонатий – були всі нежо-
наті тоді, а друга кума була… А того, шо у мене стар-
ший син, а менша дочка, а там той старший женився. 
У нас як?! Наприклад, якщо я і сестра в хаті є ще одна, 
і брат ще є, то вже з тої хати в нас стараються не брати 
двох за кумів  – тільки одне. Кажу: «Чого ви берете? 
Вона ще ж мала, ще може впустити дитину!» А вони 
кажуть: «А якщо нема більше кого з дівчат взяти?!» – 

ШАЦЬКИЙ  РАЙОН
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«Ну беріте ж когось з старших хлопців!» А вони: «Хо-
чемо тільки Катьку!» Ну, то я вже сміялася: «Тобі буде 
двадцять вісім, а тій [хрещениці] буде вісімнадцять 
[років]!» Тоді моя Катька уже буде хрещьона баба! 
Хрестини  – як тільки ви з роддома прийшли, може, 
зразу, на двадцятий день робили хрестини. Христять 
і хрестини збирають, а хто тільки кумів збирає – як 
хто хоче. Можна похрестити, а хрестини робити, коли 
хочеш, – і за рік можна. Кашу не ставили і не розбива-
ли. Страви ставлять, як обично. Бувало, на мило кла-
дуть гроші. Може, хрещьона баба збирає, та, шо купає 
дитину, а може хтось другий. Букетіки не роздавали. 
Збирають на тарілочку гроші, кладуть, щоб застелена 
була [тарілочка]. А потім, якщо добрі куми вдадуть-
ся, то так бабу напоять: «Я  не піду, поки ви, бабо, у 
нас не вип’єте і всьо!» [Чи катають бабу, кумів?] У нас 
катають тільки після весілля. [...] В церков мало хто в 
сорок день іде. Можна в рік іти. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ім’я беруть зі святок, є такі, шо 
модні. У мене – Богдан. У мене, наприклад, всі діти по-
хрещені по-українськи! Ну, наприклад, В’ячеслав, чи 
другий син – Петро, дочка – Катерина. Я по цих сері-
алах не брала нєодного. Я не хочу такого, язика пола-
маю, як буду виговорювати.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИ-
НИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ» Як дити-
на перший раз пішла, пута не ріжуть. Хай іде собі з Бо-
гом! Нічого не роблять. [...] Як зубчик перший випада, 
то беруть на піч кидають. Той [кидає], у кого зубчик 
вилитів. Сама дитина має кинути і сказати: «На тобі, 
мишка, кістяний, а дай мені золотий». [...] Я відлучу-
вала від грудей, то не дала і всьо! І більш нічого. 

«ПОСТРИЖИНИ»  А перше волосся стріжуть в рік. Не 
знаю чому! Волосся кидають в огонь, спалюють. У нас 
вообще остерігаються волос викидать, а спалюють. 
Якщо пташка вкраде волос, на кубло занесе, то буде 
сильно боліть голова – чи старому, чи малому. Колись 
так люди говорили. А хто його знає, чи воно правда?! 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  «В лісі 
найшли», «в капусті найшли», «бусень приніс»   –як 
хто. Заре вже… уже все понімають. Тепер кажуть: 
«З  роддома принесла! Купила!»  – «А  чого не браті-
ка?» – «Бо сестричок розобрали, тільки осталіса бра-
тіки, або – братіків разобралі, осталісь тільки сестріч-
ки!» [...] Бабаєм [лякали]. Якщо заглядає в колодязь чи 
куда, то: «Он, бабай!»  – то страхають так. А  то буде 
хтось старенький іти – дід чи баба: «Ото, бачиш, пі-
шов дід. Як не будеш слухатися, то він тебе забере». 
А  він, як почує, так ще спеціально потрясе і скаже: 
«Я тебе заберу!» О!

с. Пульмо
Записала Н. Кіричук 11 липня 2009 р.  

у с. Пульмо Шацького р-ну Волинської обл.  
від Мазурук Наталії Полікарпівни, 1930 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ    Груба. Як в нас во, де була коло нас… 
Така пляма була на ліцові. Ну, то кажуть, що як во то 
вона жарить чи варить, шось плиснуло, і вона взялася 
рукою. Ну, то кажуть, теперка не признають. Казали, 
шо в колодязь не можна дивитись: не заглядай в ще-
любу (якшо є така щелюба, і заглядать), до сохрани 

Боже, бо буде дитина коса в очі і не буде бачити де на 
очко, може пошкодиті дитині. Ну, кажуть, шо не мона 
[вагітній прощатися з покійником]. Мій покойний 
вмирав, то вона ходила отим хлопцем, ходить ото ви-
сокий, вже штирнацать років, то вона не прощалася. 
Їй сказали, шо не подходь, не прощайся. Не мона з по-
койніком прощатися. А моя друга внука там є, то ні-
чого не признавала, ішла до діда, із дідом прощалася, 
і все як має бути. [Чи бачили Ви, як ховають вагітну 
жінку?] Ні, вагітної жінки не знаю як. Но тико бачила 
колись, як народила двоє діток і вона не витримала, 
вмерла. Шось роди такіє були. То положили єдну ди-
тинку з єдного боку, а другу дитинку – з другого боку, 
в їдний труні, таку труну широку зробили і поклали 
діти коло неї. [...]Ну, кажуть, як в правій стороні за-
ворушиться перший раз, то буде хлопчик. Так кажуть. 
А теперка стане на той, на УЗІ, і скаже, чи хлопчик чи 
дівчинка.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ШАНУВАННЯ ПОВИ-
ТУХИ, «НАЗНАЧЕНА БАБА», ДИТЯЧЕ МІСЦЕ Бабка 
[приймала дітей]. Я  родила, до в мене вже було. Ні, 
вона просто так одрізувала [пуповину] і все. Во в нас 
во де баба була, до вона мала половини нашого села. 
[...] Забирала [з  лікарні] той пупок. Тоді не було лі-
карні, вдома родили і той пупок тримали, поки вона 
не піде до школи. І  той пупок тримала, поки не йде 
до школи, то, кажуть, буде розумна дитина, буде все 
пам’ятати, буде пам’ять мати хорошу. Ой, я знаю, я 
ше сама тримала, бо так казали, шо тре[ба] тримати. 
[...] Дарували [повитусі]. Хто купить на кохту, хто на 
плаття. Як уже така старенька бабка, чіп, хустку, плат-
ка якого на голову дарували. Їє запрошували каждий 
рік на Проводи, як ото Проводи після Паски, то їє на 
Проводи запрошували обізатєльно і подарка давали. 
Як баба близько живе, недалеко, то занесуть деколи 
[вечерю], а як далеко – так куда піде, не піде. [...] І та 
була [повитуха], але назначали окрему. В  нас брали, 
так і теперка беруть большенство хрещонку. Отую 
бабу, шо назначать, то вона прийде перед тим, як не-
суть до христю. То вона прийде і покупає, завертить, 
подарка принесе. Колись якого подарка давали? Деякі 
пильонки повидирає і принесе, тепер вже купують. 
Принесе вже, і бабі дадуть подарка. Ну, купає разів 
три. [...] Те місце [дитяче місце] закопували. Ну, зако-
пували в таке місце, шо ніхто там не одкопав нічого, 
десь под тим во, під будинками, просто під подвалину 
ми викопали ямочку і закопали. Використовували, як 
дитина вродиця, і є в їє плямочка, часом є на нозі чи 
на руці, чи на лицові, то те місце тримали і стирали 
ним. Кажуть, стерти місцем – і воно зийде, і не буде. 
То даже було так сусідське, зразу не догляділа, а по-
том побачила: в дитини на шиї пляма. То ходили до 
сусідки, вона вродила, і просили тоє місце, шоб вона 
потримала, і носили дитину, і стирали.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Народиця  – завертять, 
тепер не купають в лікарні, кажуть, а колись купали. 
Тико родиця, одріже пуповину, завертить, положить, 
кличуть бабу, – ота баба, шо була коло неї, і покличуть, 
і на вечір і вже ту дитинку обмиє хорошенько, каже, 
ліпше спати буде. Обмиє, ну, бабу кликали обезатєль-
но, і баба тая, шо примала роди, і вона вже купає, при-
ходить каждий раз, купає, пока не христять. І вже як 
до хресту дитину несуть, бабка обмиє, і бабці дадуть 
подарка хорошого, десь шось во. І похристять, і тоді 
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бабка вже не ходить. Тико покличуть на Проводи їє, 
на Проводи обезатєльно. Як перший раз купають, тре 
обов’язково, шоб була свячона вода, без води свячоної 
не купаєця ніколи дитина, тіко шоб була свячона вода. 
Влийте води свячоної, покропіте ту воду і каждий раз, 
тримайте води багато, чу-чуть плясніте. Ну, купай-
те свячоною водою, хай буде свячона вода, без води 
свячоної не купайте. Под хорошу яблуню [виливають 
воду] або вишню. То сам батюшка так каже.

РОДИНИ, ВІТАННЯ БАТЬКА  А колись дома [народжу-
вали] – то як їє [породіллю] встрічають, як вона вдо-
ма? Тіко ходять до породіллі цілу неділю – одвідують, 
ну, хто принесе, ну, хто що може, приносять тако з їжи 
родниє. Знакомиє чи сусіди близькі то приходять по-
роділлю одвідують. А там пройде неділля, якшо вже 
христять, то більш не йдуть, а як не христять – сєров-
но вже не йдуть. [...] Батька гойдають. Садовлєть, по-
ставлять такого стільця і батька посадять, і ото гойда-
ють на могорич, шоб могорич ставив, шо народився 
хлопчик чи дівчинка. Вже тепер в роддом їде батько 
з подарком.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Цер-
ковні. Ходили до батюшки. Вродиця дитина  – йдуть 
до батюшки, питаюця. І  в яку пору вродиця, то там 
Андрія чи Микола, ну, який там празнік, там є каждий 
день, і батюшка дає імена, і так і тогово називають. 
А нє, то називають так само, як тато називаєця, і на-
зивають дитину так. Бо є так, шо діти не годуються, 
вродиця і поживе, і шось заболіє, і нема, заболіє  – і 
нема. То сказали, шо треба називати таким іменем, в 
нас в сосіда було назвали так само, як тата, допомо-
гло. [...] Ой, знаєте, було по багато детей. В нас оде в 
жінки однеї було восімнацатеро детей, тіко вони не 
погодовались. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА 
КАША», ПОХРЕСТИНИ  За кумів друзів беруть. Які 
родичі, і тепер чужих беруть, друзів. Дві, три [пари 
кумів беруть]. В  наших три було. Ну, перша пара  – 
то записуються, в нас перша пара считаєця старша. 
Можна [одну й ту саму пару кумів брати для наступ-
них дітей]. Ну, не беруть вагітної [вагітної жінки за 
куму]. Я не знаю чого. То таке я вам не скажу, ну, не 
беруть. Тепер беруть всяко, ну, якшо б вони… На-
пример, я хрестила у вас, а ви у мене – так не мона, 
так не мона, так не беруть. І  несуть до батюшки до 
церкви, а  тепер, якщо тепло, то несуть до церкви, а 
большенство батюшку везуть до хати.  «Перехрість» 
казали [те на чому хрестять дитину] Купує кума пе-
рехрістя, одна купує і друга, і третя. Тию перехристю 
батюшка бере тако складає і зложить, і тиє тримають 
перехрестя, а  дитинку кладуть на той перехристь, і 
батюшка святить, і кропить, і обрізує, і помазує, і все 
робить на тому перехристі. [...] Сорочку шили, плат-
тячко шили з перехрестя. Все то є для дитини, і оте, 
шо батюшка дасть, хрестика, все тримали коло люль-
ки. Кажуть, як плаче [дитина під час хрещення], то 
добре. Кажуть, як плаче, то вона виплаче і буде спо-
койно спати, і буде добра дитинка  – як плаче. А  як 
тиха буде, не плаче… Така дитинка була, не плакала 
нечого, то, кажуть, не вельми добре, шо не плаче. Як 
плаче – то вартніше. [...] Вже ожидають, пока будуть 
хрестини, колись бідно жили і не було нечого, ну, 
сєровно христини робили. Ну, то ж баба вже пода-

рить на тоє во [на хрестини]. На кашу. В нас на кашу 
збирають. Баба [збирає]. Баба бере тарілку, і як ідуть 
христити, до хресту, і  баба вріже кусочок посуш-
ка хліба, і помаже часником, і завертить в бумажку, 
і дасть кумі – та, шо несе до христу. І вона той хліб 
забирає, і приносить назад, і подає тій бабі той хліб, 
і та баба бере, і той хліб по кусочкові, по кусочкові 
всім-всім роздає, ото, каже, шоб була здорова дитина 
і шоб зубчики скоро вилазили, і шоб не боліло. То во 
є, отого во. Погойдають бабу і всьо. [Чи не кажуть, 
що коли кума несе дитину до хреста, їй не можна іти 
до туалету?] Ну, кажуть, шо не тре[ба] йти, бо дити-
на буде обпісюватись. Кажуть: «Гляди, нічого не їж, 
менше їж, шоб не пошла перед тим часом надвір піся-
ти, бо буде обпісюватися мала». Хрещені приносили 
і сєдають за стіл з дитинкою… Дитинку тримає ще 
кума за столом, і потом підходить батько, батькові 
дають на руки дитинку, кума виходить з-за стола і 
біжить на дорогу  – перша кума, шо принесла дити-
ну, і  біжить на дорогу, кого вона встріне, кого вона 
побачить, прибігне скаже, шо рада всім, шо когось 
хорошого побачила. Отаке то в нас є, і тепер таке є. 
Батьків піднесе, погойдає коло столив, постоїть, три 
рази тако подгойне, і прибігне вже кума, вже сідають 
куми за стіл, і вже частують. А батько вже несе ту ди-
тинку, оддає бабі, шо бабіла, і та баба бере несе ди-
тинку, кладе спати. Ну, як хресни [хрещені батьки], 
то збирають [гроші]. Мона переносить [святкування 
хрестин]. Переносять. Похристять, як дитинка нездо-
рова, дещо бачать, то беруть похристять, а христини 
роблять потом. Але тепер  – то большенство в один 
день. Куми, родичі, сусіди приглашали. Колись, ну, на 
кашу брали, на кашу всі клали, а так несли з їжі: дея-
кого печення напекут чи пирогів деяких напекут. [...] 
В нас тіко кашу… бере тая баба, ну, то вже вечером 
бере тарілку і кладе кусочок хліба на ту тарілку, і йде, 
і каже: «Давайте – даримо на кашу». І ходить по всіх, 
і всі кладуть на кашу гроші, назбирає в тій тарілці 
і принесе тиє гроші, виссиплє мамі і кажуть: «Ско-
ріше щитай, шоб дитина хутко говорила». То вона 
як-небуть, як-небуть щитає, шоб скоріше дитина го-
ворила. То в нас таке є. [...] В нас все закінчувалось – 
борщ і каша. А  починали таке во все  – м’ясне все. 
Пшонєна [каша]. В нас мусила бути борщ і каша – до 
то вже конец. А тепер то так уже нема. [...] Да, зби-
раюця, похмеляюця у той день [коли «похрестини»]. 
Підуть діда погойдають, кажуть: «Йдемо погойдаєм 
діда, погойдаєм бабу, ще вип’ют за їх могорич». 

КОЛИСКА, ПЕЛЮШКИ Колись люльок таких не було, 
тико колиска. Плели з галуззя. З  галуззя сплетуть, і 
таких штири вирьовки, і б’ють гвоздіка до сволока, і 
повісять. Для дитини то вельми добре було, бо коли 
стати і легенько… І там поставлять сіна, застелять 
пільонкою, і подушці, і накриють, і та дитинка спить. 
[Чи не кажуть, що перший раз у колисці треба кота по-
колисати?] То ж кажуть так. Шо, кажуть, перший раз і 
кота поколисати, і перший раз треба кота, як постро-
їш хату, то пустить. Ну, то кажуть, шо то так добре, так 
од Бога дано, так всі кажуть, в нас тоже таке. [...] До 
року і пільонки стірати, як сонце зайде, [не можна]. 
Кажуть, недобре. Як сонце зайде, шоб вже пильонки 
не було. І вішати надворі сорочина чи там повзунки, 
то хай буде все на добрий бік, а не вивертати. То в нас 
такого во дотримуюця.

ШАЦЬКИЙ  РАЙОН
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60 ВОЛИНСЬКА  ОБЛАСТЬ

 УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  До виводу, сорок 
день пройде  – і йде до вводу. Батюшка вводить ди-
тинку. Якшо хлопчик – то несе в олтар, уведе кругом, 
а як дівчинка – до тико до Райских дверей. І молітви 
говорит, і посвятить, ну, вже вона іде до сповіди, і ди-
тинку причащає батюшка. До вводу ходять в нас усі 
обов’язково. Через сорок днів, очистиця жінка, шоб 
вона була чиста. Тоді вона йде до вводу.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Кормила груддю. Ой, і по два роки корми-
ла. Тоді довго кормили дітей, а сисок не було, посту-
шок. То возьмуть кусочок такого чистого полотна так, 
як марля тоненька, і пожують хліба з сахаром, і туда 
вложать, таку куклу робили, і в’єжуть ниточкою, зро-
блять таку куклу і дадуть, і дитина смокче. Смокче і 
спить. [...] І щітку клали, шо коле, і, бувало, намажуть 
перцьом, шоб пекло. [Чи давали дитині кусочок хліба, 
приказуючи: «Йди на свій хліб»?] Такого не робили.

«ПОСТРИЖИНИ»  Через рік. До року не стрижуть ди-
тинку. Тики батюшка як підстриже і спалить її на 
вогні [під час хрещення], а так стригти не мона. Як 
підстригують – то хрещоний – спалюють. Просто по-
садять на пильонку таку велику і пострижуть. І  то 
збирають те волоссячко, і спалять на вогні. На вогонь, 
тіко на вогонь. Не можна [викидати волосся], бо може 
декуда занести, чи пташка деяка взяттє на кубло, шоб 
головка не боліла в дитини.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Яєчком в нас котять, як 
вона [дитина] погано спить. То, кажуть, треба, може, 
деколи, як ходила беременна, то ногою котика стукну-
ла, і вона не може спати, то беруть їєчко і облуплять, 
і дитинку як покупають, і тим яїчком скріз по тім, по 
тілові. То, кажуть, помогає. [...] Я тіко знаю їдне: свячо-
ну воду і молитву. І всьо. Як те не поможе, то нічого не 
поможе. То є таке, шо, кажуть, вітер підвіяв. В нас була 
по-сусідськи дитина така, каліка, то казала мати, шо 

подвіяв вітьор. Вона була в полі на роботі і взяла ту ди-
тину, а там, як ото крутить, десь там вони жали жито, 
і снопки стояли десь там. Ну, кажуть, підвіяло, то вона 
мучилася, каліка, не дай Боже. Ходять до тих знахарок, 
але шо воно дасть, шо вона, та знахарка, поможе?! Не-
чого. Молитва. Тільки молитись треба. Заверчували 
[хліб у пелюшку від вроків]. Шпильку обезатєльно. 

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ  До бабки ходили. А тіє, шо не 
хтіли дітей, то як ішли до вінчання, то так казали, бо 
ж є так, шо молода не хоче мати дітей... Коло нас жінка 
одна була, зовсім не мала дітей, то плакала і плакала, 
каже: «Як ішла до вінчання, то єдна жінка їй казала, 
шо пощитай тиє обрусся, такиє дилє, пощитай скіль-
ко. На скіко пощитаєш – на стіко років не будеш мати 
дітей». «А я, – каже, – дурна, пощитала знизу до верху 
всі». І в неї дітей не було. Чи від того, чи не від того?.. 
[Що треба рахувати в церкві?] Дилє, тиє обрусся. Зни-
зу глянути: на скіко порахує, то стіко років не буде ді-
тей. А вона каже: «Я думаю, порахую всі». І порахува-
ла до самого верху. І в їє дітей не було.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Чи вирізнявся похорон новонаро-
дженої дитини?] Одрізнявся, бо накладали їй хвату, 
вдівали так, як молоду, дівчинка якшо. А  хлопчик  – 
тоже то чипляли квіточку і вбирали в хороше. Було 
так, шо вмирає старше, але сеодно дівчиною вмирає. 
Колись багато дітей вмирало, родились і вмирали, бо 
врачів не було, а були – то дорого треба було платити. 
[Чи може мати проводжати на кладовище першу ди-
тину?] В нас ходить, в нас тіко нельзя до церкви, поки 
не піде до вводу. То даже хай похорон, і з своїх хто 
умре, то сєровно.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  «В ка-
пусті нашли, – кажуть. – То купили тебе, грошей бага-
то назбирали». [...] Лякали, казали: «Дід прийде з тор-
бою, забере. То цигани приїдуть заберуть». Ми тепер 
своїх так страхаєм, так кажемо.
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м. Кам'янське *
Записала Л. Боса 15 листопада 2012 р.  

в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської обл.  
від Фандір Раїси Гаврилівни,1943 р. н.,  

родом із с. Романкове Дніпродзержинського р-ну

ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ  
В [19]73-му році, коли народилася в мене доця, мені 
хотілося дуже дівчинки. В  мене був сон пророчий. 
Я  його запам’ятала. Сниться, шо я брожу у полі, 
жито… таке високе-високе жито, а  за мною біжить 
хлопчик і дівчинка. А  до нас тітка ходила, мамина 
сестра, я кажу: «Тьотю, шо це означа?» А вона каже: 
«Жито – це життя. І в тебе буде у житті хлопчик і ді-
вчинка». І я це собі вбила у голову. І коли я народила 
Валєру, а дівчинки немає. І тоді хвороба була не дуже 
приємна, і казала врачиха, що мені вже не вискочить 
після цієї хвороби. То я на неї скептично глянула і ска-
зала: «До вас ніколи не прийду». І я тоді ж народила 
дівчинку. Мама то народила семеро, а я шо, – кажу, – 
не можу двох народити? І я ото народила Ірочку. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Ну, а тоді весь цей період, [19]73-
ий рік, мене склоняли і по діагоналі, і по вертикалі. 
Оце як тільки нарада: «Амазан перехрестила дитину, 
Амазан перехрестила дитину». Я шо, проступок зро-
била, когось убила, когось осквернила? Це традиція 
православних людей, мама то нас хрестила. І  тоді я 
не то шо зненавиділа, думаю: «Ні, це анцихристи». 
А священик, він по цих же ж, по старій традиції ку-
піль готував, і коли бризкав, то син плакав. Мені чось 
здається, що коли священик купає дитину, то дитина 
не повинна плакать. А Валєра чось плакав…

м. Кривий Ріг
Записала Л. Боса 13 червня 2012 р.  

у м. Кривому Розі  
Дніпропетровської обл.  

від Вайрах (Миргородської) Олени Олексіївни, 
1926 р. н., родом із с. Білилівка Ружинського р-ну 

Житомирської обл.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, КУПАННЯ ДИТИНИ  
Тоді в селі приходили, як уже болить, ідуть до баби. 
Приходить баба-повитуха і виймає дитинку – Кирилі-
шина Марія Григорівна. Як, може, котра тільки дитин-
ка захворіла, то цю бабушку призивали. Да, і лікувала, 
і принімала роди ця бабушка. Тоді рушники не дару-
вали, тоді дарували оце хліб і платки, як називається 
«хустка». [...]  Вона не відрізала [пуповину], воно саме 

* До 2016 р. – м. Дніпродзержинськ.

відлітало. Пупика зав’язувала, зеленкою примочували 
і завязували так бинтіком, і він сам тоді одпадав. Вона 
[пуповина] в мене дуже довго була, моїх дітей. Де іко-
ни, шухлядка, і там… [...]  Перший раз бабушка-пови-
туха купала. У любистку купали. Приказувала: «Щоб 
росло, щоб щасливе було». А потом вже, прімєрно, от 
я родила, а в мене мама, от бабушка скупала перший 
раз, а тоді вже мама моя купає…

 КУМИ, ХРЕСТИНИ, ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Кумів 
вибирали: і своїх вибирали, і чужих брали. І якщо ди-
тинка… Є такі рожениці, шо вмирали діти, це одна 
дитина родилася і померла, друга… То тоді вже виби-
рали так, щоб встигли похрестити, так, шоб були от, 
примірно; одна кума буде, і із її рідні, цєї, шо кума, тре-
ба, шоб був кум. І стрічних кумів брали. [...] А як уже 
до хреста, бо там тільки родилося, то зразу хрестили 
дитину. І  ідем до хреста, кладуть дитинку на подуш-
ку низьку і беруть грош, і бере баба на руки дитинку. 
Бере баба на руки і каже: «Нехай Бог годує, щастя й 
долю готує, батькові й матері на здоров’я, а кумам – на 
славу». Це так три рази бабушка підняла дитинку, ска-
зала і положила на подушку. Тоді ж бере кума і несе до 
хреста. Оце в нас хрестини. Що далі роблять?.. Водку 
п’ють увечері. [...] Цих повитух дуже шанували. І на 
весілля запрошували, і на Різдво приносили вечерю. 
Хліб, до хліба, і рибу, і сало… І бабі подарок: чи юбку, 
чи на юбку, блузку. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Треба, щоб як я ро-
дила, то днів 40 я не маю ні до людей іти, ні в церкву, 
бо не положено. Бо ше жінка не очистилася, нечиста, 
а дитинка зразу чиста. А мати вже… Считалось, на ви-
водини, а зараз  – на оцерковління. Вже як пройшло 
40 днів після родів, отоді мама йде вже в церкву і вже 
оцерковляється, шо вже має вона право принести до 
причастя цю дитинку, і сама вже…

«ПОСТРИЖИНИ»  «Пострижини» називається. Це при-
ходять куми [в перший рік дитини], куми стрижуть, 
вирізають тако хрестика на волоссячку, на голові, і 
стрижуть дитинку. Постригши, сіли за стіл – і все ве-
сіллє. [Чи садовили дитинку на кожуха?] Канєшно. От 
не знаю чого.

ДОЛЯ ДИТИНИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, НЕХРЕЩЕНІ 
ДІТИ  Ну, були баби, шо взнавали, чи житиме. І загля-
дали, і примовляли, і спльовували. [...] Вони і свяче-
ною водою, і примовки всякі промовляли, і вимовля-
ли, то молитву читали, потом через лєве плечо спльо-
вували і казали. Кажуть, якось волос вимовляли. [...] 
[Де ховали дитину, яка помирала нехрещеною?] Там, 
де всіх. Тільки там вже немає ні батюшки, нікого. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
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62 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСТЬ

АПОСТОЛІВСЬКИЙ РАЙОН

м. Зеленодольськ
Записали Л. Боса та С. Сіренко  

15 вересня 2011 р. у м. Зеленодольську  
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  

від Павлюченко Тетяни Анатоліївни, 1971 р. н.,  
родом із с. Мар’янське Апостолівського р-ну

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Я так, як і всі, нічого осо-
бливого. Але мені бабуся розказувала дуже інтєрєсну 
історію, що вони шукали якусь особливу бабку, яка 
мала мого брата перший раз скупати. Бабуся казала, 
що це дуже важливий момент. Мій двоюрідний брат 
народився в чорному м’якенькому волосочку. Запро-
сили до оселі, як його принесли з лікарні, одну бабу-
сю, яка повинна була його перший раз скупать. Вона 
скупала якимсь цікавим чином. Потім погукали мою 
мамку і сказали, щоб вона пішла у садок і викопала 
дві ямки, і назвати: «Оце вмируща, а оце невмируща». 
Десь поряд. Вона нікому не казала до тих пір, пока 
баба, яка купала Сергія, не спитала, яка де. Вона це 
зробила. Мамка викопала, баба, яка купала, виливала 
купель у садок в одну із ямок, гукнула мамку і спитала: 
«Де яку ти назвала?» Вона каже: “Оце вмируща, а оце 
невмируща”. Баба вилила воду у «вмирущу» ямку. 
Баба сказала, що своєю смертю це дитя не вмре. Він 
за мене старший років на шість – сім, то так воно і є. 
Він скільки разів потрапляв у різні ситуації!.. Остан-
ня аварія, в яку він попав, – він змінився і психічно, 
і риси обличчя. Він не схожий на себе. Поховав сина. 
Він потрапив в аварію. Начебто його долю забрало це 
хлоп’я, яке також назвали Сергійом. І коли з ним щось 
траплялось, бабуся згадувала: «А пам’ятаєте ото “вми-
руща” і “невмируща”?..» 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Коли 
дитині от вже пора ходить, це на власному опиті я 
знаю, як це зі мною було… Але мама казала, шо так 
було. Мама каже, що дивись, він он уже [син] спина-
ється на ноги, от він якось несміло робе  – боїться, і 
тоді мати сказала, що йому треба перерізать пути. 
Я  кажу: «Мама, нічого йому різать не треба. Як це, 
щось перерізать?» Вона взяла ніж. Він остається так 
на ножках, хитається, а вона взяла і отак от між ноги 
хрест-нахрест, отак от ножичком, наче там воно було 
шось зв’язано, і перерізала. І він дійсно пішов. А потім 
пройшло кілька років і моя приятелька і каже: «Ну оце 
дитина моя не ходить, уже ж воно б ходило, вроді й 
дибає, і я з ним наморилася, і воно бідне вже хоче хо-
дить». А я кажу: «Їй треба пута перерізать, я бачила як 
це мамка робе. Ну давай зробимо удвох». Я взяла ніж. 
Вона мені повірила тоді. І я його отак… І він в скорос-
ті зразу пішов. Дитина вже здорова, хлопчик. А вона 
каже: «А помниш, як ми з тобою пута різали?» [...]  Хо-
дила до знахарки, бо дитина впісюється. А вона каже: 
«А  він у вас хрещений? Ідіть похрестіть» Не можна 
вести, коли нехрещений.

КУМИ, ПУПОВИНА, «ПОСТРИЖИНИ»  Раніше було по 
одній парі, а зараз по дві, по три. Це самі рідні для ди-
тини: якщо десь дівалися батьки, то хрещені відпові-
дають за дитину. Є у дитини батьки земні, а коли вже 
дитина переходить у той світ, то уже земні батьки вже 
їй не батьки. Духовні батьки ті, що хрестили, – це самі 

рідні батьки, вони відповідають за дитину. У нас в Зе-
ленодольську було таке, що загинули батьки, то забра-
ли хрещені хресника до себе. [...] Пуповина повинна 
сохраняться, дариться на свадьбу: ти з нею родилася, 
я тобі й дарю для продовження роду. [...] Як правило, 
у рік дитині хрестиком з голови вистригали волосся 
хрещені, я потом в альбом вклала. Кладуть на кожух 
дитину і кладуть біля неї речі: канву, книжку – до чого 
потягнеться, такою й буде.

Записала Л. Боса в червні 2012 р. у м. Зеленодольську 
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  

від Нєхіної (Кутенко) Людмили Володимирівни, 
1945 р. н., родом із м. Кривого Рогу

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Треба, шоб до того вона не стригла 
волосся, не крала. Зараз ходять і ні в шо не вірять, на-
віть в положенні, а все відкрито. А це ж все впливає 
на дитину. Чого це його так ходить?.. [...] Ой, як я ще 
ходила на роботу, була на льогком труді, то мені на-
гадали дівчинку. Був у нас інженер такий грамотний, 
і  всім щитав, коли народять, хто буде  – дівчинка чи 
хлопчик. Якщо грусна і живіт круглий, то буде дівчин-
ка, якщо гострий і весела, то хлопчик. А  в мене, на-
впаки, син народився. В мене двоє дітей – син і дочка.

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  [Чи існували 
повір’я, що породіллі потрібно розв’язати всі вузли, 
повідчиняти в хаті всі дверці у шафах, тумбочках?] 
Знаю, що у нас так роблять, але в мене такого не було. 
Народжувала в больніце, як обично. Ніяких розри-
вів… [...] Принесли додому, купали в череді. Стірала і 
купала два раза на день. А воду після купелі виливали 
у вигрібну яму. Не розумію, як ото кажуть, що треба в 
особливі місця. Де ти їх зараз в совремєнних посьол-
ках візьмеш? Ще зрозуміло, що після покойника не 
можна куда попало…

РОДИНИ, КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ» До породіллі з гостинцем треба заходить.  
А батько все мєчтав, що у нього буде 12 пар кумів. Але 
була одна пара. Куми – сусіди були, приїхали з Герма-
нії і дуже хотіли, щоб мама мене їм віддала, бо батько 
в тюрмі, вона сама ж. Та отказалась. А вони все подар-
ки носили. З Германії навезли дуже багато дєтського, 
думали, в них діти будуть. То я в дитинстві ходила в 
таких красивих вєщах. В  основном, батіст. [...] Даже 
в церкві тайно похрестили. У мене є хрестик, з яким 
хрестили. Я його храню. Дітям сказала, щоб поховали 
мене з ним. У 1954 ми сюди переїхали. У мене тут уже 
дочка родилася у 1974 році, то ми в Мар’янське вози-
ли хрестити. [...] Ще розказувала, що мене не стригли 
на рік, не вірила в прикмети… Як воно є, то є. От я 
така чубата, і дочка така ж.

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, ГОДУВАННЯ 
ДИТИНИ, ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, 
ВРОКИ  Я любила туго пеленать. Тоді воно спокійне, не 
кричить, не царапає себе. Повивач не використовувала, 
але тугенько пеленала. [...] Вибачайте, але то дурниці 
сушить у хаті пєльонки до 40 днів. Якось поїхала до не-
вістки у Черкаську область, а вона в хаті суше, на вули-
цю боїться винести, бо ще 40 днів не пройшло. А треба 
було жорстке пеленання. Представте, скільки пельонок 
ішло! А в хаті така сирість, запахи! Я кажу: «Що ти ро-
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биш?» Тоді все повигрібала, на вулицю повідносила – 
занесла свіже, ароматне. Приїхала сваха, а я: «Звиняй-
те, це ваша дочечка таке наробила, всі вугли мокрі». 
[...] Годувала своїм молоком, було багато. А  тільки ж 
робота, то якось викручувалися. [...] І  нігтики треба 
немовляті обкусювать, а не зрізать. [...] Молитви треба 
обов’язково, коли дітки маленькі, читать і на ніч, і воб-
ще. Я, крім обичних, ще й сама придумувала. В мене є 
своїх декілька. [Можете прочитати?] Ні, зараз ні.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Співала [колискові], часто при-
думувала. Деякі пісеньки звідкись знала… Може, десь 
почула, хоча наче мама і не співала. 

Коту, коту, коточок,
Не йди рано в садочок,
Не ганяй там галочок.
Галочки будуть кричать,
Вові спати не давати.

І ще ось:
Ну-ну, ну-ну, коту,
Не лізь на колоду.
У нас Іра маленька,
Вона спати раденька.
Люлі-люлі, люлі-бай,
Не ходи до нас, бабай.
У нас Іра маленька,
Вона спати раденька.

Записала Л. Боса в червні 2012 р. у м. Зеленодольську 
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  

від Кірік Олександри Григорівни, 1951 р. н.,  
родом із с. Мар’янське Апостолівського р-ну 

ВАГІТНА ЖІНКА, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ Я  ва-
гітною на кірогаз на вогонь ставила каструлю, а воно 
полум’я як здійнялося – я злякалася і ухопилася за жи-
віт. Розказую мамі, а вона: «Ти хоч ні за шо не бралася?». 
А я ж кажу, що ухопилася. Так і в мого сина там велике 
родиме пятно. [...] Було таке, що коли я родилася, і в 
цей день кошка в двір… Мама казала, що кошенятко 
приблудилося. Казали: «Не думайте проганять!» Така 
добра прикмета була. Колись мама спала, а в хату за-
ліз вуж і виліз аж до неї. Рідні не знали, як його знять, 
щоб мама не злякалася, а кішка тихенько його лапкою, 
лапкою – так і повела за собою аж за двері. 

БАБА-ПОВИТУХА, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Бабки ще тоді 
були. Така була, її Квочихою називали. Бо вона ж як 
квочка, мала багато курчаток, що прийняла. Вона ще 
й лічила. Настойки якісь готувала, масаж робила, мо-
литви читала. Але тоді в нас хороша лікарня вже була, 
то я в лікарні родила. [...] Якось ідемо хрестити дитину, 
а зі мною син маленький. А тоді ж не можна було, я 
ще і в школі працювала. Вертаємося, я й кажу йому: 
«Бачиш, в якому красивому ми музеї були. І до нас вол-
шебнік виходив. А він і каже: «Мама, ти шо, то  ж поп».

с. Мала Костромка
Записала Л. Боса 14 червня 2012 р. у с. Мала Костромка 

Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Шеремети (Зінченко) Ніни Іванівни, 1930 р. н. 

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ  
Я  ж первого родила дома. Мамка ж в мене була… 
Перший – це хлопчик. Працювала до послєднєго. Да, 

дояркою ж тягла – і не дивилася… Пішла на бригаду, 
кажуть: «Хай іде, бо вона ж і роде тут». Дівчата: «Нін-
ко, пузо по землі бовтається!» Поїхали буряки соби-
рать. Це ж осінню. Пузо бовтається, а Яринка каже: 
«Нічого, Нінко, у тої… платок, як будеш родить, ми 
і плаття скинем». А тоді ж приїхала додому, ні з того, 
ні з сього іде вода. А мамка була на собранії в школі. 
А  Райка Коротківська, тут по-сусідству живе, каже: 
«Нінко, навєрно, будеш рожать». – «Не знаю, – кажу, – 
вода йде, а…» Вона побігла, мамку гукнула. Ті довезли 
до Костромки. Насухо родила Василька. [Ви в дорозі 
народили?] Да. [Чи допомагав Вам хтось?] А  хто ж? 
Мамка ж і той, що везе мене. Ну, моментально. Я на-
родила, пупок одірвали, мамка, – і все. Це за первим. 
А  за другим так само, тоже вода одійшла дома. [...] 
Воду виливать після заходу сонця [не можна]. І на ніч 
виливать нєльзя. На захід сонця, то вобще ніззя. Мам-
ка всігда виливала в такі-сякі дірки, отакі скважини.   
[...] Не можна пелюшки вивішувать ввечері. 

с. Усть-Кам’янка
Записала І. Коваль-Фучило 13 вересня 2011 р.  

у с. Усть-Кам’янка Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл.  

від Подольської Ніни Антонівни, 1939 р. н., родом 
із с. Загірці Білогірського р-ну Хмельницької обл.

КУМИ  В нас один взяв перехрестив [в Ленінському 
Апостолівського р-ну]. Там кума виїхала, а кум вбив-
ся. То він взяв перехрестив. Попід стіл отако [показує] 
три рази [передали дитину]. Но та дитина уже була 
величенька. Ну, перехрещують. Вже другі батьки. [Чи 
давали ім’я інше?] Нє, те саме. І ті інші батьки пере-
тягували отак вдвох попід стіл колесом три рази. [Чи 
говорили щось при тому?] Я не помню. [Чи йшли по-
тім до церкви?] Не йшли. І тепер ті батьки хрещені. 
Як виходила заміж, то хрещені помагали усе, подарки 
великі дарили. Да, то мій син свою дитину [перехре-
щував]. [Чи щасливо склалася її доля?] Нє. Була заму-
жем за одним, розійшлася… алкан. Була за другим – 
тоже шось там… Пішла за третього, а він дитину вбив, 
хлопчика. 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Дніпровокам’янка
Записала Л. Боса 17 листопада 2012 р. 

у с. Дніпровокам’янка Верхньодніпровського р-ну 
Дніпропетровської обл.  

від Сідака Василя Артемовича (С. В.), 1925 р. н.,  
та Сідак Наталії Василівни (С. Н.), 1955 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  С. В.: Які прикмети були?.. Дуже по-
ширена та думка, що коли вона ходить вагітна, не 
можна обрізати волосся, категорично не дозволяєть-
ся. Вона може потім його обрізати, але до народин не 
обрізають. Наприклад, мама казала, коли була вагіт-
на мною, там десь вишеньку у господині вкрала, то у 
мене вишенька на нозі. Не можна було підходити до 
пожару, тому що на обличчі у дитини тоді великі чер-
воні плями з’являлися. Не можна було лякатись. Це 
ми всі знаємо. Ну, кажуть, шо нільзя в вікно дивиться, 
як покойніка несуть.

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ  РАЙОН
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БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ, ПЕЛЮШКИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  С. В.: А ба-
буся все коло печі була. Подруга в неї була така цікава, 
діток приймала, [повитухою вона] була, і я був при-
йнятий нею, – Петрусенко Надежда. В Кам’янці. І оце 
вона… Нас тут було тисча чотириста дворів, то вона 
обслуговувала майже всі. [Чи шанували її?] Да-да-да. 
С. Н.: Баба Петрусиха – це був, ну, непрірєкаємий ав-
торитет. Всі її знали, всі її шанували. Про це всі зна-
ли. Всі діти вечерю їй носили. Її давно вже нема, а її й 
досі згадують. [...] С. В.: Мама говорить, що пупови-
ну перерізала баба-повитуха. Вона приймала дитину, 
перерізала пуповину, тоді готувала гарячу воду, якусь 
таку посудину [нерозбірливо]. І  вона готувала туди 
якісь трави, і там туди садили породіллю. І там та по-
роділля, що воно таке… чи парилася, чи щось таке. 
Отак приймали дитину… Я тільки знаю, що виганяла 
всіх з кімнати, а в іншій рідні готували купіль. Вона 
перший раз сама купала дитину в травичці… Про пу-
повину… тільки після закопували, де люди не ходять. 
Звичайно, обдаровували [повитуху], хто як міг. [...] 
С. В.: Накидали туди трави разної і купали. Туди ки-
дали і з горіха, і з дуба, і всяких цвітів, шоб і крепке, і 
красиве, і здорове. В пелюшечці обов’язково правили 
носика, вушка. А після купелі виливали воду під дере-
во. [...] С. В.: Пелюшки до того… до 40 день, поки не 
покристять, нільзя вивішувать і на ніч нільзя остав-
лять. [Де все сушили, в хаті?] Да, да. [...] [Чи вірили, 
що дитину не можна нікому показувати?] С. В.: Ну да, 
поки не похристять. Вобще-то, хрестили після 6-ти  
неділь.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  С. В.: Дід мені в дитинстві роз-
казував:

Тара-тині-тині, та як пас я свині.
Тара-тіх-тіс, був недалеко ліс.
Тара-тійок-тійок, та вирізав я собі кийок.  
Тара-товк-товк, біжить вовк. 
Тара-тійком-тійком, вбив я вовка кийком.
Тара-туру-туру, та й зняв я з нього шкуру.
Тара-таші-таші, та наварив з вовка каші.
Тара-тошки-тошки, не було в мене ложки.
Тара-танцем-танцем, мішав кашу пальцем. 
Тара-танець-танець, як загорівся палець.
Тара-тійки-тійки, та й побіг я до річки.
Тара-тан-тан, їде пан, товче-товче: що таке  
 хлопче?

смт Карнаухівка
Записав М. Бех 15 листопада 2012 р.  

у смт Карнаухівка Дніпропетровської обл.  
від Багрій Ніни Сергіївни, 1944 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Ну, хто як [називає], хто по-якому: 
і беременна», і «вагітна». Хто як! Та буває! І таке було, 
даже мені, прийшла в садік дитину забирать, ще ж мо-
лода була, дочка ходила в садік, п’ять років, а я на сно-
сях уже останні дні була. Заходю, вони, малі, групою: 
«Ой, Віта, в тебе мама така пузата». Ну, я десь через 
два дня і попала в роддом. Шить нельзя було, на праз-
ники, в’язать. Ну, потому шо, єслі шить або в’язать, 
значить, шо-то з дитиною буде. Вопще на великі праз-
ники стараця не стірать, неде нічого такого, тіки фак-
тічески можна було їсти зварить. На великі, ну, й на 
любі релігійні, на всі релігійні празники такої роби. 

Особенно шить, в’язать… Ну, ругаця нельзя. Єсть 
такі, шо ругаюця, – тоже нельзя, це запрещали. А так 
більше я не пам’ятаю. Ну, це щиталося сами гріхом, 
потому шо, єслі ти будеш шить на великий празник, 
на дитину може отразиця. Ілі, єслі в’яжеш, може буть 
замотана пуповиною, ілі шо-небудь. Тоже нізя було 
[тварину бити]. Ну, старалися поменше вездє і ходить, 
і на все дивиться. В мене особенно бабушка була, вона 
була євангелістка, то дуже просила, вопще не дозволя-
ла. Та я не знаю!.. Я вишла заміж, нормально живем з 
чоловіком. І до сіх пор живем – так шо нічого такого 
не було. І  це щиталось не зазорним. А-а! Іще не до-
зволялося важкої роботи робить: оце як ти вагітниця, 
старалися поменше такої важкої роботи робить, щоб 
не зірвать вагітність. [Чи могла вагітна жінка про-
щатися із мертвою людиною?] В нас такого не було в 
роду. Вопще не дозволяють, потуму шо моя племінни-
ця, по чоловіку племінниця, і її дочка… Якраз получи-
лось так, шо умерла бабушка, вона [дочка племіниці] 
вагітна була, сказали, шо луче б не ходить, потому шо 
в неї потом родилась дитина, і вона [дитина] вопще 
лиса була дуже довго, а це сказали, шо більше всього, 
наверно, повліяло, шо близьке вмерло і вона була на 
похоронах. Луче не була [на похоронах]! А в нас як-то 
в роду, ну, не було такого. Але, кажуть, луче не ходити. 
Оце ж, як получилося, племіниця чоловікова, вона… 
а її дочка, якраз їй було місяць, ми ще й не бачили, 
даже й не знали, шо вона беременна, ну, вже, наверно, 
місяця чотири. То вона була тут [на похоронах], все, і 
прощалася, і все. І сказали: «Луче вона не була [на по-
хоронах], хай би луче вона була дома». Потому шо дє-
ствітєльно, дитина тоді народилася – дєвочка – і вона 
десь років до двох була вопще лиса, а тоді волос такий 
тонєнький… І це сказали. Правда це чи не правда – 
хто його зна!

ПОЛОГИ  В роддомі [народжувала]. В одному і тому са-
мому роддомі. І  дома народжували, повитухи були. 
Да! А в мене акушер один і той самий, шо перву дити-
ну в мене принімала, і друга приїхала за сином через 
п’ять з половиной років, опять та сама в мене прині-
мала – збіг обставин. Ну та, як тоді віддячували?! Ну, 
коробку канфет приносили і все уже, як виписувався. 
Як виписувалися, чоловік приносив коробку канфет 
і вручали. Так. Та чоловік [відвідував]. Та там же ж 
не пускали. Шо дозволяли, те і приносив. Приносить 
і цвети, і кричить… Ми на четвертом етажу, прихо-
дять і звуть нас. Так же ж не визивали, ніде нічого. 
Це було ж… В мене вже внуки, самій меншій внучці 
вже одинацятий рік. Ну, мальчика голубою лєнтою 
[зав’язували], дєвочку – розовою.

РОДИНИ  Та в нас ніхто не відвідує, ми нікого старались 
не пускать. З чоловіком обох покупали і все, я даже не 
могла заматать, то він там помогав мені замотувать. 
І все. Понімаєте, до нас тіки мої родичі ішли. І ішли, 
причом не з пустими руками, даже моєї рідної тітки 
чоловік, він такий, шо любив випить, і все, ну, він 
до мене прийшов дитину провідать. Він каже [своїй 
дружині]: «Давай мені крижмо, бо я так не піду». Він 
прийшов, не дивився на ту дитину, ну, він мені оддав і 
пішов до свата. Крижмо приніс, бо без цього не мона. 
Ідеш до дитини, то тики нада шо-небудь на стіл. [Чи 
приносили колись породіллі їжу?] Та не знаю я. Я не 
тут родилась, мама мене в Германії родила во время 
войни.
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ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Під дерево [виливали 

воду з купелі]. Ну, ростуче таке, молоде дерево. Ну, 
фруктові дерева. Ну да, в дворі, ми ж тут часний сек-
тор, то в кажного свій сад є тут. В мене ж дочка роди-
лась серед літа, первого іюля – жара страшна! Неділі 
через дві в неї сип. Я сусідкі кажу: «Бабушка Сіма, ну 
шо мені робить? Дитина така вся в сипу!» Вона каже: 
«Ти знаєш шо, дитино, піди насобирай череди і в че-
реді покупай». Я начала купать, і зійшло скоро ця сип, 
ця зійшла. Ну, казали, можна там і чистотєл, ну він 
дуже отруйний, чучуть. Ну, мені вона посоветувала в 
череді [купать]. Любисток – ми тіки голову мили, шоб 
волос харашо ріс. Дочка-то постоянно, в неї тоже та-
кий слабенький волос, то вона постоянно в любист-
ку мила.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ми даже самі не їздили туда. 
І я даже ім’я своє забула, яке дочки дали. А потом оце 
щас купила вот ету книжку, шо імена, под яким ето… 
[народилась], тепер ми опредєлили, потому шо нам 
нада було. Да, яке християнське ім’я. А я назвала по-
своєму, я її Вікторією назвала. Ну, священик і давав, 
оце ж ми як хрестили. Він дивився ото, яке впереді ілі 
там…  Щас я опять не помню, знаю, шо на «А». Ну! 
Це нада тіки подивиця, оце в іюлє місяці перва неділя 
отам. Сина як ми назвали Владіслав, так і є. А сина ми 
ще носили до батюшки додому, оце він тута в нас в 
церкві правив, а ще не було церкви.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  Я подружку 
брала свою, із школи ще як начали дружить із сьомого 
класу, і вона оце в мене кумою. І  все. А  дочкі брала 
двоюрідну сестру кумою. Одну пару – батько й мати 
хрещені. Ну, то обично… Я скільки літератури читала, 
то єслі дитина боліє, то первого попавшого нада – оце 
я в літєратурі читала. А там ми брали ті, кого добре 
знаєм. Ви знаєте, оце, шо… моя кума, вона тоді брала 
одніх і тих самих кумів і на одного сина, і на другого. 
Ну, не знаю, це правда чи не правда! Ну, синів у них 
вже нема, бо повтора року назад оба ушли [померли]. 
Ну, наверно, можна було, ну ми брали разних: двоє ді-
тей, і ми брали разних кумів. Правда, він брав двою-
рідного брата, свого хрещеного, а я двоюрідну сестру. 
Полотєнце, на яке ложиця,  – крижмо  – держать, бе-
руть. Кума. Ну, ілі полотєнце, ілі як… ілі крижмо, це ж 
вони обов’язково беруть – це кума, а кум розчитуєця 
з батюшкою.   Ну, я не в нашій, не тут у церкві, я хрес-
тила в городі, тоже свого племінника. Обов’язково 
запнутий  – запинаєся. Це ж крижмо береш і кусок 
матерії, велике полотєнце махрове, держиш. І дитину 
ж, він [священик] бере там, ну, чучуть головку помо-
чив у теплій водички. Воно ж по-разному: в кого, як 
тепло, то може скупать, а при мені він тіки так, по-
мочив, і молитву читав, і оце ж ходив вокруг етой… 
Я не знаю, я мальчика тіки хрестила. [...] А тоді трудно 
було, ну хрестила. Заборонено було, ну ми хрестили, 
шоб ніхто не знав. Потому шо в селі тут сказали, шо 
обов’язково нада хрестить. Шас воно не заборонено, 
а тоді!.. Коли вінчаюця [діти] і ето… [христять дити-
ну], батьки не ходять. [Коли несуть дитину до хреста, 
чи дають дитині якісь обереги?] Наверно, може. Я не 
знаю. Я як вишла заміж, то свекрухи не було, шоб вона 
мені підсказала, чоловіка матері, а сестра старша, вона 
тоже не дуже [знала]. Ну шо мені підсказували, те я і 
робила. Ну, тоді накривають стіл. Дитина вопще по-
слє церкви… дитина харашо дуже спить, потому шо 

і мої спали. І  вже ж внуків як хрестили, приносили, 
то спить непробудним сном, прямо спить і улибаєца, 
шо це на радость йому. Хрещена мати може подарок 
зробить оце крьосному. Ту, шо вона хрестила, вона ще 
й подарок може зробить. Потому шо внучка в мене 
христила, і вона це ж брала крижмо, вона ще й пода-
рила їй [дитині] золоту цепочку.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Да! Обов’язково крьосні. 
Ну, кутю беруть, пірижки, ну, і так шо-небудь. І  ті 
ж [хрещені батьки] обдаровують тоді: тоже ж свою 
кутю, свої пиріжки і там канфети ілі шо, подарунки 
можуть і гроші дать, коробку канфет. Нє, оце ж як ми 
ввечері шестого числа, перед Різдвом.

ВРОКИ  Ну тоді не було якось [оберегів], чи, може, не об-
ращали вніманія. Може, щас більше. [Чи заколювали 
шпильку?] Нє! Старалися, канєшно. Я своїй таке зро-
била, їй такий уголок. Старалася нікому не оддавать 
[свої і дитячі речі]. І ето тоже… Ето все із свого, те, шо 
на весілля було в мене, з плаття, із фати – те і дитині 
первій.

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Чумаки
Записала Н. Гаврилюк 1991 р. у с. Чумаки 

Дніпровського р-ну *  Дніпропетровської обл.  
від Пецанської Євдокії Євгеніївни, 1914 р. н.

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Як дитина понімає, то лякали: «Не 
йди, бо там собачка». «То бабай»  – не так давно так 
кажуть. Бабою-ягою лякали. [Казали]: «До колодязя 
не лізь, там Хо». Циганами: «Тікай, он цигани їдять». 
Раньше їх було страшне! Он баба-яга [відьма і ба-
ба-яга – одне і те саме]. «До кішки не йди, то дряпне 
тебе». Русалками не лякали, не знаю. Домовим. «Слу-
хай, дитино, як домовик стукає». Живе на горищах. 
«Дивись, лелега [лелека] – он схватить. Туди не йди». 
Дітям казали: «Не займайте, бо хату спалить». 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

м. Нікополь
Записала Л. Боса 14 листопада 2012 р.  

у м. Нікополі Дніпропетровської обл.  
від Балобан Галини Олегівни, 1970 р. н.,  

родом із с. Капулівка Нікопольського р-ну 
Дніпропетровської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ага, під час 
своєї вагітності мені бабуся сказала не дивиться на 
кривих, на хворих, на юродивих не дивиться. Дивить-
ся тільки на красивих. Я собі вибрала, так було колись 
мені смішно, я вибрала картину «Незнайомка». А мій 
чоловік зеленоокий, а я кароока, а в батька очі блакит-
ні. А мені страшно хотілося, шоб у сина було волосся 
чорне, а очі блакитні. І дивилася на цю картину, і мені 
здавалося, шо в мене буде така красива дитина, і він 
народився мені, здається, навіть схожим на цю кар-

* До 2016 року – Дніпропетровський р-н.

НІКОПОЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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тину. [...] І коли я вже його народила, я стала думать 
зразу про ім’я. Бабуся мені сказала, точніше навіть не 
так було, я питала бабусі до народження сина, і бабу-
ся мені порадила, шо назви сина за святами. А коли 
він народився, я перепитала, значить, по святках був 
у цей день Пилип. Ну, Філіп, може, й модно тоді було, 
а Пилипа ми страшно не хотіли. Кажуть у нас: «Пи-
лип до жопи прилип». І  я спитала бабусі, чи можна 
якось інакше. Вона сказала, що наперед можна, назад 
не можна. Наперед був Роман, ім’я мені подобалося, 
а бабуля сказала, шо якшо є хоч нуль нуль-нуль один 
відсоток, шо це імя допоможе моїй дитині в житті, ти 
повинна його так назвать. Та й у мене син Роман, та й 
зараз не уявляю, як інакше його назвать. Така в мене 
якась історія домашня, але вона вже така.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Ви знаєте, він ше в мене 
не народився… Ой, ну, це було так смішно! Я збирала 
горіхове листя, сушила там попід столами, бо якщо в 
горіхов купати, то він буде міцний. Чоловік мені при-
віз дубового листя, бо мені хотілося, шоб він був там 
сильний. Ну, були якісь такі прикмети, забобони. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Кумів вибирали… Мені 
зараз мій син, якому дев’ятнадцять років, не перестає 
дякувати за хрещених. Я колись в нього спитала, вже 
йому було років чотирнадцять, я його питаю: «Роман, 
а хто такий дядя Віталя, ти знаєш?» А він каже: «А хто 
такий дядя Віталя?» Йому дев’ятнадцять років, він 
ще ні разу на них не сказав «дядя» чи «тьотя», вони 
для нього – хрещений і хрещена. Хрещений і хреще-
на, інакше й буть не має. [...] Ми хрестили в церкві, 
тримали на руках. Мене хрестили в церкві. Оскільки 
моя мама була комуністом, хрестить не можна було… 
І  моя бабуся, мамина мама… Була смішна історія в 
родині. Мама приїхала із інтернату і зняла, значить, 
образи, а туди повісила Леніна. А  бабушка сказала: 
«У нас чотири кутки в хаті, вішай куди хочеш свого 
Леніна. Ну й подивимся, чій довше провисить, і все. 
В нас, – каже, – чотири кутки в хаті, мій висить в одно-
му кутку, твій висить в другому, і подивимся, чий до-
вше провисить». Така історія, вона передається з по-
коління в покоління. Мене хрестила бабуся, через те… 
Ой, це було так страшно! Мама моя училася в інститу-
ті, не можна було цього робити, і не хотіла мене мама 
хрестить, таке в неї було переконання комсомольське. 
А  я виховувалась бабусею, вона мене взяла, але так: 
мама хотіла хрещеною її подружку, але подружка не 
могла приїхати, через те бабуся дала в руки мене зо-
всім іншій жінці, а записали в церкву ту подружку. 
І вийшло дуже чудно: скільки я росла, в мене не було 
хрещеної матері, бо одна в церкві тіки держала, вона 
не була записана, і вона вважала: «Я ні при чому», а 
друга була записана, но в церкві не була, тоже вважа-
ла, що тоже ні при чому. Я так дуже довго росла без 
хрещеної матері. Маринку, сестру нашу, хрестили, 
мама розказала, шо вони поїхали в Апостоловський 
десь район, в якусь там церкву, дізналися про неї, коли 
привезли туди. Тіки, шоб маму мою не бачили, вона 
боїться з машини виходити… Мама каже: «А тут при-
їжає машина, і іде голова парторганізації». І та на неї 
каже, мамі моїй каже: «А шо ти тут робиш?» А вона 
каже: «Це ти шо тут робиш?» А  вона тоже свою ди-
тину принесла. Вопшім, така історія. Мовчки, каже, я 
похрестила, і вона і до цих пір, каже, що ми не робили 
вигляд навіть, шо знаємо.

«ПОСТРИЖИНИ»  Пострижиня відбувалися… садили 
на кожух, вивертали його, цей кожух, садили на цей 
кожух, шось клали перед ним: ключі, гроші – до чого 
ж він потягнеться. А що він потяг – не пам’ятаю. Мені 
чогось важливо було, щоб це не була пляшка, і коли 
це не була пляшка, я собі заспокоїлася, все ж таки він 
поліз не до пляшки. Я подумала, шо все остальне буде 
добре, і книжка, і ключі, тоді він буде господар, по-
моєму, мені все було гарно, крім пляшки. 

МЕНСТРУАЦІЯ  Я  знаю, що одна є головна прикмета, 
мабуть, вона правильна: жінка, коли вона «брудна», 
під час жіночої хвороби, вона ні в якому разі не по-
винна заходити до дитини, ніколи, ніяк, бо прикме-
та така, шо дитину обсипе, вона буде брудна. А  я 
хотіла взять… Ну, дев’яносто третій рік, ви уявляєте 
собі?.. Да, чоловік…  він робить в колгоспі, він возив 
людей на ферму автобусом, ми жили бідно, як усі у 
дев’яностих роках… І мені моя подруга, оця, яка стала 
кумою, вона мені сказала, шо… Вона мені принесла 
оцю ж ванночку, стукає в хату, я пам’ятаю, я відкри-
ваю двері, а вона мені каже: «Я переступать поріг не 
буду, але я принесла ванночку. Осьо тут я принесла. 
Хай її ввечері візьме, значить, Толя, як прийде з ро-
боти. Хай її візьме і зразу обмиє, ти за неї даже не бе-
рися, бо тобі ж треба до дитини йти, ти за неї, каже, 
не берися. А я прийду через декілька днів, бо я зараз 
не маю права навіть заходить». Така якась була така 
прикмета.

Записала Л. Боса  
в листопаді 2012 р. у м. Нікополі  

Дніпропетровської обл.  
від Давидко Ірини Миколаївни,1954 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Коли ходила вагітною з першою дити-
ною, це був [19]73 рік, не підстригалася до народження 
дитини. Намагалася на погане не дивитися. Всі вузли 
в хаті порозв’язувала мама, коли я мала народжувати. 
Вона від своєї мами це знала. Коли першу дочку на-
роджувала, то з чоловіком були ще студентами. Щось 
зі мною робилося дивне, незрозуміле, хотілося більше 
уваги від нього. Другий, коли народжувала, не звертав 
дуже увагу, там чисто чоловіче виховання. Вважав, що 
все це жіноче. Зараз менша вагітною ходе, то знає, що 
стригтися не можна.

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, 
ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, 
РОДИНИ  У мене і перший, і другий раз схватки по-
чалися несподівано. Дата неправильно була визначе-
на. Я перший раз пізно в лікарню звернулася, а другий 
вона раніше сроку народилася. Як морально допома-
гали лікарі?.. Такого взагалі не було. Це було жахли-
во. Ніхто нічого не казав. Обміряли, зважили… Мені 
19  років. Стрес.  Я  пізніше не могла бачити швидку. 
У приймальні нянечка так грубо… [...] З пуповиною 
тоді й не чула, що треба щось робити. [...] Після лі-
карні удвох з чоловіком дитину купали перший раз. 
Була підготовлена трава, висушена. Від мами знала, 
що у порожню воду не можна класти дитину. Носика 
вирівнювала. Це мама теж казала. [...] Імя зразу було 
відоме. Чомусь і перший раз чекали дівчинку, і дру-
гий. [...]  [Мама] казала туго сповивати, але ми це не 
робили ні перший, ні другий раз. [...] Провідували 
мене днів через десять.
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КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Хре-

щених вибирали з родичів. Особливого значення не 
надавали. Коли хрестили, куми з крижмою і хлібом 
були. І я заходила. [...] Я – активна комсомолка. Але 
про всяк випадок дитину хрестила, тільки пізніше. 
Віддавали бабусі на якийсь час, а вона каже: «Як ди-
тину мені нехрещену даєте, а якщо щось трапиться?» 
Був якийсь містичний страх. То всі тоді хрестили. [...] 
У  нас заведено, що на рік дитину налисо стрижуть. 
Наталку стригли, а Лесю ні, пожаліли красивого во-
лосся. Вже куми ролі не грали.

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Дитину не показували 
довго. Вважаю, що тут раціональне зерно є. Ми бага-
то чого не знаємо. На вулиці булавку пришпилювала.  
[...] Про повитух нічого не знаю, а бабки були. Мене 
мама, коли я маленькою була, носила до такої. У мене 
був стригучий лишай. Понесли в лікарню. А там – це 
алергія чи що… А вдома вже й на маму перейшло. Тоді 
мама понесла до такої бабусі. Вона прочитала молит-
ву. І казала ще мама, ніби та поплює на пальці і так 
розтира. Воно повинне піднятися. І воно так і підні-
малося. Потім все зійшло. Мені тато розповідав, що 
його бабуся травами вміла лікувати. Навіть хотіла 
йому передати. Казала: «Ти найрозумніший». У нього 
було ще двоє братів. Він був середній. А  треба було 
найстаршому. 

с. Капулівка
Записав М. Бех 14 листопада 2012 р. у с. Капулівка 

Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Рибицької Лідії Григорівни (Р. Л.), 1938 р. н.,  

родом із Овруцького р-ну Житомирської обл.,  
та Басанського Анатолія Миновича (Б. А.), 1941 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, АБОРТ  Р. Л.: Важкого [не піднімати]. 
І в празніки, в неділю не могла робить. [...] Б. А.: Ну, 
були колись такі в селі [бабки]. Ну, тоді аборти роби-
ли. Це дівчата, які, допустім, там десь нагуляли. Вони 
втіхаря робили. А люди, які узнавали, то ціх бабок не 
дуже хвалили – обсуждали їх скрізь, чим вони заніма-
юця. Ну, це у нас дві таких було жінки. Р. Л.: А заре не 
нада абортов – резіна єсть. І тепер не чутно за аборти. 
Б. А.: Як раніше?! Раніше таких дівчат – це дуже труд-
но було шоб… Тоді боялися… 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Р. Л.: Я нічого не кидала. 
Кипечона вода, шоб обизатєльно закіпіла, бо тут ще 
ж вода така, що по дорозі бігла, десь із моря, там про-
копають, і по дорозі біжить, і коло хати ямка, і в ту 
ямку – грязна вода була. А зараз уже так, попроводили 
по трубах, качають. За кажду – сотка, плати, за каж-
дий день, за кажний час. Дуже дорого!

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  Р. Л.: У мене 
тут всі чужі, то так була с ким по роботі блище – бра-
ла [за куму і кума]. Беруть [родичів]. В нас одні [одна 
пара]. Було ж, [що для різних дітей брали одну і ту 
саму пару кумів]. У нас, наприклад, на Житомирщині. 
Тут ні. Я не знаю! А у нас у мами п’ятеро – і одна кума. 
Б. А.: А у нас один. А щас в дане врем’я… Р. Л.: На каж-
ну дитину нова пара кумів. Б. А.: А зараз, в дане врем’я, 
осьо в мене внук – хлопчика хрестили – так він кум, 
і ще один кум. Два куми і дві куми одного хлопчика 
хрестили, тепер должно буть два куми і дві куми. [Чи 
відомий вам звичай брати «стрічних кумів»?] Б. А.: Та 

нє, такого не чув. Р. Л.: Такого вродє нє. Всігда беруть 
якихось приятелів, родичів або по дружбі там, по ро-
боті. Шо вони брали?.. Шоб дитину було на чому дер-
жать, шоб не просто на руках. Це кума брала. Якось 
казали. Але не знаю. [Крижмо?] Нє. Не чула такого. 
А кум? Я не знаю шо. А кум, по-моєму, платив гроші у 
церкві. [...] Р. Л.: Христили. Ну, я лічно відносилась, що 
треба. Бо спокон віков це все робили [хрестили дітей], 
хотя сама во время цього я не була там [в церкві]. Це 
кум і кума була. Він [чоловік] їздив, а я вже їжу го-
товила, після того [хрещення] пообідать треба було. 
Сама не присутствувала. Ну, і заре кажу, шо треба. 
[...] Р. Л.: Ну, хрестини святкують тоді, коли назначена 
мати хрещена і батько хрещений. Можна в той день, 
а обично підгонять до якогось празніка, гуляють тоді 
і довго гуляють. Не помню ніяких [обрядів]. Нє! Це в 
мене на родіні каша, а тут нічого. Нечого такого нема.

«ПОСТРИЖИНИ», ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Р. Л.: Ну,  
обов’язково рік дитині справляють. Батько хрещений 
і мати приносять подарки дитині. Каждий по-своєму, 
як рідні багато, то запрошують рідню, а так, як ми, в 
нас рідні немає там… Нічого! Святкують. Шо-то на 
голові – хрест вистригають. [...]  [Чи носять діти хре-
щеним батькам їжу на Святвечір?] Р. Л.: Ну, у Святве-
чір да. Да! У Рождєство да. Це носять, бігають же ж, ті 
в свою очередь дають там гроші чи подарки.

Записала В. Конвай 17 листопада 2012 р.  
у с. Капулівка Нікопольського р-ну 

Дніпропетровської обл.  
від Карнаух Любові Микитівни, 1927 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Як жінка вагітна, то не можна на ре-
лігійні празники шось робить. По сусідству жила 
жінка і перемотувала вагітна нитки на Різдво. То все 
так переплуталось у неї, шо ледь бідна вона родила. 
Або перед Трійцею, у нас називають «Клечальна су-
бота», одна жінка грубо сказала: «Та с…ть я хотіла на 
ваші празники, у мене стільки роботи, а вам би тіль-
ки празнувать». Так у неї народився хлопчик, який… 
коли оправлявся, то в нього виходила повністю киш-
ка, і треба було кожен раз її вправлять. Так той хлоп-
чик промучився до чотирьох год, а тоді таки помер. 
Ото так сказала. Буває такий час, що нічого не можна 
сказать плохого, бо воно чогось так і буде, як сказано. 
Коли я народила свого сина, одна жінка зі мною ро-
дила, і у неї була червона губа така задерта. А оказа-
лось, шо її чоловік на Різдво готовив блешню, а сусід 
зайшов та й каже: «Павлік, шо ти робиш? Хіба ти не 
бачиш, яка в тебе жінка?» А  він каже: «То ж вона, а 
не я». А дитинці тоді робили операцію і вирізали ту 
красну губку із блешньою. А мені тоже таке було. На 
Паску ходила я малим, а  капронова чулка пустила 
стрілку. Ну, думаю, шо ж це я буду так ходить, вона ж 
порветься. Взяла голку та й зашила. То ви думаєте – 
народилась дитина, син мій, Пашка, із пришитим язи-
ком, аж в трьох місцях розрізали, бо не міг даже моло-
ко сосать. Але розрізали малому язичка аж через три 
місяці, бо раньше, казали, не можна. Клацав ротиком 
аж поки-то він наклацається, а тоді вже приссеться до 
груді. Іспитала на собі я таке. 

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Народилась я на 
батьківському полі під снопом. Мама зі мною ходила, 
чуствувала себе нормально. То до останньої хвилини, 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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як кажуть, в роботі була, бо саме ж жнива, які цілий 
рік годують. У  полі була, на наше щастя, і баба-по-
витуха, помагала поруч із нашим полем своїм дітям 
в’язати перевесла. То вона зняла із батька сорочку, 
порвала на шматки, серпом одрізала пуповину, ви-
терла мене і сказала: «Хай вашу дитину також звуть 
Любою, як і мене, то буде щаслива». У нас тоді такого 
імені в селі не було, тільки в неї, та мої батьки дали 
згоду, щоб я називалась Люба. От так баба-повитуха 
мене колись назвала. Щастя великого в житті я не за-
знала, як вона мені напророчила, але дякувати Богу, 
що й досі жива та й не сама, а із сином доживаю. Хоча 
синок ще той!.. У  нього дуже вредний характер. Ка-
зала моя мама, що він в мого батька вдався і по виду, 
і по вредності. Гуляв сильно, зміняв мою маму. А нас 
аж десятеро у мами було. Двоє від голоду померли. 
Баба-повитуха приймала у нас у всіх роди. Батько на-
ложив снопів, і так мене довезли. А  вже вдома мене 
покупала, сповила і віддала матері. Вона і сестричку 
мою, Машу, приймала. І  її також назвала, і ще одно-
го мого брата. То оце хоть вірте, хоч ні – ми всі троє і 
досі живі. І колись збиралися, то згадали, що всіх нас 
баба-повитуха назвала, і ми троє і досі живі. А осталь-
них мої батьки називали, то їх давно вже немає. От так 
воно в житті якось получилось. Хоча їх також та сама 
баба приймала, но імена їм не дала, а от тільки нам. 
Я вже родила в городі. Мені було 33 года, то акушерка 
побоялась, що я так пізно народила. Родився він кіло 
вісімсот. Кажуть: «Та то ж не дитина, а кошеня». При-
везли мене додому, мама покупала дитинку в травах. 
Так, як колись баба-повитуха купала, вона пам’ятала: 
перехрестила водичку і викупала. [...] Баба-повитуха, 
коли купає дитину, то вона придивляється і може ска-
зати, чи житиме ця дитинка, а ким буде – наша баба 
не оприділяла.

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕ-
РЮ»  В голодовку ми свою бабу-повитуху трохи підго-
довували. Як підніметься висока вода, у плавнях жили 
величезні криси, і ото мій батько їх наловить. В них 
дуже жирне м’ясо. Я ж його їсти не могла, а батьки ж 
заставляли. А та баба-повитуха була ж нам як родич-
ка, то ми їй їх тоже носили. А  вона нам шось трохи 
дасть, і так собі жили. Сушені кожки знімали, сушили 
і ту пушину здавали, а  за те хоть шось купляли. [...] 
Баба-повитуха всім була як наша рідна бабуся. Оце 
принесе якогось пиріжка чи якогось гостинця і каже: 
«Оце ось тобі, внучка (чи) внучок». А ми їй носили на 
Різдво вечерю. Покладе мати пиріжків, бувало, куті, 
і несемо бабі. Як рідна була. І  так до всіх, кого вона 
приймала, і хто до неї родався. А бабушка відтіля нам 
гостинців дасть.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ  Я маленька була 
кругленька, то мене називали Качанчик. Мені було 
вже три года, а я не ходила. І говорила, і в кремушки 
вигулювалася, а не ходила. Лазить – лазила, а не ходи-
ла. Взагалі-то до харчів я не дуже перебірлива була. 
Як мама нас замкне у дворі, а сама десь піде, то я мо-
гла доповзти до собачої будки і там шось під’їсти. То 
понесли мене до баби, і вона перерізала, казала, мені 
пута. Між ножками зав’язала таку тряпочку, а тоді її 
розрізала. Бо ж колись трусів не носили. Малі діти 
так собі ходили. То я після того помаленьку пішла і 
вже ходила. [...] Не можна було дитячого постірано-
го оставлять на ніч, особливо ж коли дитинка ще ма-

ленька, бо дитинці нечистий щось поробить, і воно 
тоді буде беспокоїть мамку.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Були у нас в селі і бабки, до яких 
ішли із маленькими дітками, коли воно беспокойне. 
Вони, я знаю, одробляли крикливиці у дитинки. Су-
сідка моя носила, а я сама до них із своїм синком не 
обращалась. І так якось виріс.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Діти, коли вмирали, їх ховали в горо-
ді або поза кладовищем. Ховали не в труну, а просто 
в жерстянку таку з одної сторони. Ліс був, та не було 
кому зробить труну. А  одну дитинку батько заховав 
прямо в ночовки дерев’яні, в яких нас купали. Замота-
ли її в застилку і накрили тими ночовками.

с. Олексіївка
Записав М. Бех 14 листопада 2012 р.  

у с. Олексіївка Нікопольського р-ну 
Дніпропетровської обл.  

від Явтушенко Ніни Антонівни (Я. Н.), 1942 р. н.,  
та Явтушенка Валентина (Я. В.), 1940 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Я. Н.: «Вагітна», або «в положенії» хо-
дить. «Беременна» казали. Або ще бабушка моя казала 
«важкою ходить», а друге каже «беременною ходить», 
а то ще кажуть «в положенії». Ну, це кажда вже диви-
ця вдома, в кажній сім’ї по-своєму: одне робе, друге не 
роби. Ну, єслі вона слабенька, то, канешно, не дають 
робить. Не дають робить, видно, як вона [важко] пе-
реносить цю беременость.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУ-
ПАННЯ ДИТИНИ Я. Н.: Повитухи? Ну, були. Були такі 
бабки-повитушки, але це ще до наших батьків, при 
наших батьках. Ми не були – це при наших [батьках], 
це, например, моя мамка, як родила мого брата Васи-
ля, якраз на Паску родила, то бабушка там прийма-
ла роди. [...] Я. Н.: Ну, от, примером, вже матері наші, 
наші матері в роддомі родили. В роддомах, в нас був 
роддом тут свій, то в роддомах родили. А як така, як 
тітка Нінка, вона вдома їх всіх родила, бо в неї одне 
за одним заходило  – кажний год, як кажуть, «як го-
док – так родок». Сама! Родила, встала, все після себе 
прибрала. Вона каже: «Мені, як насінину розлузать». 
Кому як. [...]  Я. Н.: Нє! Не було. Не помню я такого. 
В роддомі вони [попувини] одпадали і нам їх ніколи 
не давали. Воно в роддомі, як пупик отпав, пуповина 
отпала, – і додому зразу виписують. [...] [Чи додають у 
купіль трави під час купання немовляти?] Я. Н.: Оби-
затєльно. Я.  В.:  Обизатєльно. Я.  Н.:  І  чепчик добав-
ляли, і череду добавляли, і ромашку. Я.  В.:  Чебрець. 
Я. Н.: Чебрець-молодець. І ромашку. 

РОДИНИ  Я.  Н.:  Приходять обизатєльно. Обизатєль-
но приходять на младенца дивица. [Чи не казали, 
що йдуть на родини?] Нє-нє. На младенца дивитись. 
Обично подарочок [приносять], шоб не з голими ру-
ками, шоб тільки не з голими руками. Да-да, кладуть 
у кроватку, де воно лежить, як гроші – це на молочко, 
там пильонки, простиньки, комплекти дєцкі брали. 
Ну отак. А як колись, то це пильонку в руки взяв да й 
пішов, кроми пильонки, більше не було нічого. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  Я. Н.: Хто як, 
хто може і дві пари взять, а большенство по одному – 
в нас одна пара. Да! І колись так було, а хто як зараз, 
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ну, по-різному. Мати бере «покрівець», шоб дитина… 
красиве там покривало там бере і красиву там про-
стинь. І  оце батюшка держить дитину на цьому по-
кривалі, оце під хрестом батюшка держить. А батько 
нечого не бере. А там, в церкві, гроші він кине та й все. 
Да-да. [Чи не казали на той «покрівець» «крижмо»?] 
Або крижмо. Крижмо, да. Стрічних людей в нас брали 
[за кумів] тіки при такому, єслі дитина тяжело боль-
на, дуже тяжело больна. І ти ще не думав хрестить, а 
в тебе, например, таке з дитиною случилось, ото ви-
ходиш первіх попавших, хто було, ото просиш їх, шоб 
вони стали кумами. І ото тоді живенько до батюшки. 
[Чи не давала мати подарунки хрещеним батькам?] 
Ну, це по желанію матері, по желанію – єслі вона хоче, 
то вона може дать батькам [хрещеним], а єслі нє, то 
нє. Не ведеця воно таке. [У які дні хрещені дарували 
подарунки своїм хрещеникам?] Ну, на день рождєнія. 
На день народження може батько хрещений прийти, 
ну, там ж другий раз приглашаєш кумів, так куми 
приходять на день рождєнія. [...] Я. Н.: Та можна через 
тиждень його похрестить. Хрестили [за радянських 
часів], в мене всі діти хрищені. Десь через неділі дві, 
на третю вже хрестила. Кажуть, після родов, як жінка 
очистиця, бо нельзя жінці – коли жінка миєця – нель-
зя в церкву їй заходить. Ну, можуть і тиждень буть, 
можуть і півтора, можуть і два – хто знає. В нас як?.. 
Оце ж хрестила я дітей на третьому участку, дєвочок 
хрестили в часовні, там при церкві, як сторожка, вона 
капличка називаєця; дівчат  – у каплички, а хлопців 
хрестили в церкві, їх заносять – хлопців – у вівтарь, 
отам де ото батюшка. Пол! Тики того, шо пол. [...]  [Хто 
несе дитину до церкви христити?] Я. Н.: Батько хри-
щений, а під хрестом держит мати хрищена. Із церкви 
як приходиш, переходиш через поріг, на порозі пере-
йшла отак, мати хрещена предає дитину свекрусі. Ну, 
вона отамечки… не матері, а свекрусі оддаєш дитину, 
вона бере дитину і йде. А тоді вже, поки ті там в церкві 
христять дитину, тут уже наготовили, стіл накрили, 
сіли, пообідали, випили. Єсть зараз, так уже теперіш-
нього время вобще ціле гульбище составляють. А ра-
ніше нє, з церкви прийшов… скромненько було.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Коли вводили поро-
діллю в церкву?] Я. Н.: Ну, я ж тобі кажу, поки чиста не 
стане, поки організм не очистиця. [Чи нема такого, що 
протягом сорока днів або шести неділь не приходить 
вона до церкви?] Ні-ні. Тільки вона перестала миця – 
всьо, і до свіданнє, тоді вона може ходити в церкву.

«ПОСТРИЖИНИ»  Я. Н.: Дитині оце справляють год, на 
лобику отак, отаковочки хрестом чучуть чубчика від-
різають, оцевочки. На кожух садовлять! Уже тут мало-
го на кожух, на стулі садять і ще ж сміюця – кладуть 
іграшки і гроші, шо дитина перше возьме. Я.  В.:  Ну, 
обично [волосся] залажували отуто, в медальйончик. 
Я. Н.: Як медальйончик є, до в медальйончик, а як нє, 
то палили, шоб він [волос] під ногами не валявся, той 
чуб, шоб той чубчик під ногами не валявся.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Я. Н.: Це обизатєльно, по-
дарунки несуть. Вечерю несуть, вечерю несуть, ну, 
ранше, бачиш, не було такого, шоб хрещеник ніс ма-
тері хрещеній або батьку хрещеному вечерю і подарок 
якийсь  – ранше цього не було. Оце [раніше] вечерю 
він несе, просто вечерю несе, а назад вертається – вже 
мати хрещена дає йому подарок. Мати. А тепер! Тепер 

хрещеник несе вечерю і подарок, і не знаєш, шо ку-
плять. Ті [хрещеники] несуть тім [хрещеним] подар-
ки, а ті [хрещені] відтіля [з дому] дають тім [хреще-
никам] подарки, обмінююця щас. Ну, там, кутя обе-
затєльно, ну, і там, шо мати дасть зі столу. [Чи вечеря 
була пісна?] Да!

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Я. Н.: Заколювали [шпильку]… 
Це таке, шпилєшка в дитини малої тут постоянно. 
Я знаю, це ті люди, які понімають, як пагано дитина 
ноччю спить… То оце забор стоїть, оце такий забор 
і штахетки, і бур’ян росте попід забором. [На межі?]. 
Да-да. І оце отой бур’янець, шо за забор переліз, ото 
іменно на ту сторону [із зовнішньої сторони], і з тої 
сторони треба брать, і ото в тім дитину купать. Та кри-
чать, кричать! І діти ноччю кричать, кажуть «плакси», 
шо плаче, не спить дитина ноччю. Тоже ж оце погано, 
як не спить, під курей носять, ну, це нада знать – під 
курей понести, нада молитву ту знать. Ну, в нас ба-
бушка була, в його [чоловіка] була бабушка. Я. В.: Моя 
мати. Я. Н.: Вони понімали по цьому. В його була баба, 
рідна баба. Я. В.: Сто год прожила і там десь в пійсят 
трейтім умерла. Я. Н.: То до неї з’їжались з усього сві-
ту, з усього світу з’їжались. Вона знала все, вона дітей 
лєчила тіки травами, тільки травами, а батькові, його 
батькові, вона передала, як кров замовлять, тоже мо-
литва. Оце, я знаю, в мене Оля… я прийшла з роботи і 
бросила відро, а вона ж бігла і як перечепилась, як упа-
ла – і це отак розбила ту губу, розвернула отаковочки. 
Я дитину схватила, біжу, кров’ю оце мене облило всю, 
а дід за мною біжить, добіг до Верки Барачинчихи, на 
камені сів і седить. Я в больніцу прибігла, а ті дивляця 
да кажуть: «А ми не поняли, а шо ш таке?» Мати вся 
в крові, а в дитини кров не біжить. І  ото ми на ма-
шину і зашивали, чотири шва наклали. Ну, шептухи. 
Я. В.: Ну, так ми їх називали. Н. Я. Ми називали по-
народному. А як їх вопще називають? Я. В.: Та їй [бабі] 
почти сто год було і вона бачила всьо, шила. Суха така 
була баба. Я. Н.: А шкідник був, бабушка його брала 
з собою по кручах ходить – по кручах ходили травку 
рвали. Я. В.: Це як травку рвуть, шо лічить, і під ко-
рінець ложили копієчки. Я. Н.: Копієчку клала [баба]. 
Я. В.: Баба відходила, а ми пару копійок, але не всі за-
бирали, оставляли і нечисті. Я.  Н.:  Це бабушка таке 
робила, в неї вузол мелочі і це вона їх [онуків] бере: 
«Ідьомте травичку збирать». Оце вона їм показала, 
яку собирать. Я. В.: Вона як Богові вроді платила та за 
те. Я помню, мелоч ложила. Я. Н.: Мелоч! А він крав. 
Я.  В.:  Не тіки один я, всі брали. [Як вона лікувала?] 
Я. В.: Оце ангіна в мене була. Оце ангіна, вона казала 
«шепахи». Ото до неї пішов. [Вона каже]: «Так, біжи на 
той перехрьосток, ну, десь, де так дорога, і візьми три 
хрестики соломки або сінце». Ну, якісь палички такі, 
ну, соломка обично, до неї принесеш, вона спалила, 
оце їх спалила, шось губами шепче і це раз-раз – паль-
ця помила і то шось ніхтєм христи-христи-христить, а 
потом бере у той попіл мочає і ото туда в горло полізла 
і христить тако, і це христить: «Сплюнь!» – «Птьху!» – 
«Так, іди лягай спать!» Пішов, утром встав – та й нема 
духу. Я. Н.: Ну! Кажна по-своєму, например, коли ми 
Таню возили в Мар’янське, та на яїчку робила. Та оце 
во, вода і білок, оце вона розколотила, жовток нє, 
тіки білок. Вона розколотила у банці, і оце сонечко 
тіки сходи, і вона оце поставила банку на той і каже: 
«Дивіця, щас вам покаже все!» Точно, оце все влягло-

НІКОПОЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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ся, показуєця: церква, хрест, поднос і бутилка з вина. 
Питає в неї: «Ти де пила таке?» – «Да, у Гороховші в 
старої пила». А, як Валя злякалася, ми до Хвостички в 
Кут возили, та оце во пчолине – вощина, вощину і ще 
якесь… Та на вощині, тоже отак розтопила ту вощи-
ну, на тарілку вилила, каже: «Дивіця». Я. В.: Чого вона 
злякалася?.. Це Вітя Рибальченко. Я. Н.: Це ми з Кла-
вою возили. Вітька Рибальченко, він так обгорілий, а 
то, як надів він чулку, як у Барачинчихи свадьба була, 
і за ними [дітьми] як погнався, так він і єсть [силует 
на вощині] – ну вилитий він. Ну, якби я його не зна-
ла, а то вилитий. А тоді вона ложила її на поріг, в неї 
топорчик і вона присікає, молитву читає і присікає на-
вхрест. Всьо два рази повезли – і до свіданія! А то на 
стєнку дралася – кричала. Я. В.: В мене баба як умерла, 
це якраз вона вмерла в пійсят третім годі, як Йосип Ві-
саріонович вмер, і вона вмерла. Так циганва чорті від-
кіля приїджала! Коні там… Ти шо! Такий був похорон! 
Ми такого ще не бачили. Я. Н.: Лічила. Я. В.: Так, вона 
всіх лічила. Одячували самі. Я. Н.: Шо люди дадуть, те 
вона і брала.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Я. Н.: Щас не так інтересно, як 
тоді ми були. Я знаю, тоді були ми, як на не посьол-
ку жили. Круча така здорова. «Красне знам’я»  – там 
знам’я і там знам’я стоїть, коло знам’я часові стоять, 
ми розділяємося порівно, шоб було одинаково: шо 
там, шо там. І оце з цієї кручі через ту кручу крадем 
знамя, одне в одного крадем знамя: хто в кого вкра-
де, той і победить. [Гра називалася] «Красне знамя». 
«Цурка» [була гра]: отака паличка і друга ж така біль-
ша, і ото підкидаєш, і як влупиш по тій палички, куда 
вона залетить. А тоді так в круг стоїш всередині, той 
довжен попасти в оцей круг, шоб ти не вибив. Єслі 
вибив, він бігає до тіх пор, пока вона впаде оце тут. 
Як упав, тоді він уже ганя другого. «Жорсточка» була 
тоже. Я. В.: Із хвоста з кролячого. Я. Н.: Оце оцим ви-
бивали його, стіки раз наб’єш. Я. В.: Ну, як хвіст у кро-
ля, а тоді тей свинець там придєлують, шоб вона до-
долу падала там бістріше. Я. Н.: І ото підкидають, хто 
стіки виб’є нею. Я. В.: А в фудбол гуляли це ми так…

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН

смт Петриківка
Записано у серпні 1997 р.  

у смт Петриківка Дніпропетровської обл. 
 від Сисуненко Марії Кузьмівни, 1922 р. н.,  
родом із смт Дігтярі Срібнянського р-ну 

Чернігівської обл. (у смт Петриківка мешкає з 1962 р.)

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Не можна дорогою йти і плямкать. 
Хтозна-чого. Сісти, дома поїсти. Не можна казати: «Фу, 
воняє». У дитини з рота вонятиме. Не годиться так. Як 
злякається, то плями – красне, як полум’я. Є таке. Воб-
ще беременной нєльзя лякаться. Красти не можна ні-
чого. Не можна одказувати [вагітній], бо миші поїдять. 
Не кажуть, а так і буває. У нас було в людей. Прийде 
беременна і просить – хоть і шо, вже немає, то дай. Хоч 
і тепер.  [...] Кажуть, як дуже хмуре [обличчя вагітної], 
то буде хлопчик – як нечисте лице робиться в люди-
ни, муравиння на лиці, а як чистеньке – дєвочка. Як 
дужа – то хлопець, я тоже отако ходила. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ  [Роди приймати кликали] бабу. [Її називали] 
«повитуха». Обикновенна жінка. Не кажда це уміє. 
Ой, раньше больниць не було. Бувало, шо й вмирали. 
Забирають [повитуху]. Чоловік везе хлібину – шо є. А 
тоді ж як вже народиться [дитина], тоді свекруха дає 
їй вишиту сорочку, як нема матерії. [...] [Куди вона пу-
повину дівала], хтозна. Закопували. Місце должно ви-
йти, бо вмре. Як родиться, заходити нікому не можна. 
[...] Любистку кидали. А водичку виливали не там, де 
люди ходять, а десь під кущик. 

КУМИ,  ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Кого в куми брали?] Ось 
вона вийде заміж, народить і тебе братиме. Подругу! 
Аякже! А він – свого товариша бере. [Чи правда, що 
куми між собою не могли поженитися?] Ой, тепер же-
няться як хочуть. І куми, і двоюрідні брат і сестра – он 
є случай. [Але] не можна конєчно, в їх діти будуть ка-
ліки. [...] [Коли дитину хрестили?] Хто коли.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  [Як дітей називали?] Як назвали, 
так і назвуть. А єсть – пока, а тоді переміняють. Нази-
вають папа і мама, дєдушка і бабушка. Всі балакають. 
Особенно називали, як умерла свекруха чи тітка. По 
родичах ім’я давали. Раньше ж називали – о-о-о! Со-
ломида, Хівря – оце такі імена були.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  До мене сусідка 
прийшла дивиться на кроленята (і в неї були кроле-
нятка), чи можна вже одлучать од кролиці. Вона поди-
вилась, пішла. І зараз кролиця витяглась і здохла, і всі 
кроленятка. Ото мати двічі груддю годувала: одлучила 
і оп’ять дала. Ото така людина стала.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  
Ой, люлі-люлі, налетіли гулі, 
Да й сіли на люлі. 
Стали думать і гадать, 
Чим Олєжку годувать,
Чи кашкою, чи медком, 
Чи солодким яблучком.
А-а-а!
 
Коток, коточок,
не йди рано в садочок 
Не полохай гілочок, 
нехай зав’ють віночок 
З червоної калини 
Для малої дитини.
А-а-а! 

Записав Б. Сауляк 17 листопада 2012 р.  
у смт Петриківка Дніпропетровської обл. 

від Демченко (Живодьор) Любові Олексіївни, 1935 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Вона не мала права та і в церкву ж хо-
дити, вона на які дні, було такі, шо її не можна було 
ходити. Вона і матір’ю хрещеною не мала йти права, 
якшо вагітна. [Чи казали у вас, що не можна дивити-
ся на калік?] Да, се як беременна ходе. [Не можна було 
дивитися на мерця?] Правильно, це все правильно. 
А якшо на похороні злякаєшся… Се я, до речі, згада-
ла, бо мені таке було, я дуже боялася мертвців. І оце 
я ж невіруюча була, а вмер мій, ну, вопшем, брат дво-
юрідний помирав, він мене просив, не вимове слова, а 
показує, шоб я ввійшла до нього в палату, і врачі роз-
рішають туди заходить, шоб я зайшла до його в палату. 
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Я ж його так злякалась! Він ше живий, но він був як 
мертвий, на його було страшно дивитися, а я була бе-
ременна якраз. Я до того злякалася – і мене направили 
люди, шоб я зайшла в хату, се як заховають, як він умер 
вже, землі тієї з гроба я повинна була кинуть у піч і 
заслінкою закрить і там якісь слова казать. Я  забула. 
Я після того не боюсь нічого, мені безразлічно стало, 
а до того я боялась так, шо я вам не можу передать. 
Правильно, не можна відмовлять, шо вона хоче, осе як 
вона прийшла шось попросила в тебе, не буде в тебе – 
оддай їй, бо то буде горе все життя тому, хто не дав.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  І вони, се він приїхав, одру-
жилися з бабусею. Як там в них було, я не знаю, но ді-
дусь дуже гарно співав і ходив, на крилас називалося, 
в церкву, ото де збираються. Чи, може, ви знаєте кри-
лас, називалося таке слово? На криласі – це там тіль-
ки самих талановитих хлопців відбирали і дівчат, які 
співали там, жінок і чоловіків у церкві. Церква наша 
на цім місті і є, вона зараз в Петриківці. І було ж, тоді 
не знали, шо таке робить аборти, всіх родили. І в сім’ї 
оце в мого дідуся вже й бабусі шіснацятеро дітей було. 
Навіть, шо цікаво, аж тепер, тоді ж не звертали на це 
увагу. Аж тепер, як вони вже померли, вже всі помер-
ли, тепер ми на кладбищі, моя двоюрідная, старша 
мене, в мене рідних нема, двоюрідна сестра, звернули 
ми увагу на те, шо вони всі народилися в одинадцятім 
місяці і я оце в одинадцятім тоже. В нас в роду майже 
всі в одинадцятім місяці родилися. Видно ж… Я не 
знаю чого це. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА,  ПЕРШЕ 
КУПАННЯ ДИТИНИ    Дома приймали пологи, бабу-
ся була, називалася «повитуха», її кликали спеціально 
жінки. Не всім це дано. Це повинна бути жінка, яка від 
природи… В мене мама, наприклад, теж любила ме-
дицину. Вона хоч три класи кінчала, но розумом була, 
так шо вона не боялася, мабуть, і операцію робила б. 
Її все цікавило. А це велике діло, шо людину цікавить, 
кожна людина родиця обдарована, якись дар є, шо 
вона… ким повинна буть. Баба-повитуха – жінка, яка 
має здібності до цього, шоб прийнять роди. Не кожна 
жінка може бути. Шоб вона з чоловіком прожила хо-
роше життя, шоб діти, які народяться, шоб харашо… 
Якшо в неї був дар до цього, так вона навіть свахою 
була, і до неї зверталися. Вода свячена… в неї завжди 
брали. Породіллю збрискують цею водою. [...] Шоб 
легше родить їй було, розплітали косу, раніше ж в усіх 
коси були. Розплітають усе, шоб нігде нічого, там які 
зав’язки чи на платті якось, на халаті, усе, шоб людина 
була вільна. [...]  [Чим зав’язували пуповину дитині?] 
А тим… плоскінь, ну, шо з того… Ну ми його не згаду-
єм тепер оце все. Як пупа видно оце, ну, це якась уже 
повитуха в’язала, це ж вона в’яже, як приймає роди. 
Не всігда ж зав’язували плоскінь, вони зав’язували 
просто цією кишечкою, затягали вузлик. Так одна за-
тягне так, шо воно тоді росте, і затягає, шо й не видно, 
шо там дірочка; а друга так далеко зав’яже от цього. 
А, то треба вміть, воно не всім се дано. [...] [Куди воду 
з купелі виливали?] Лили в нас [на] гній, корова була, 
воно загорожене там було, ото все туди зливали. А є ж 
під дерева, було, лили. 

РОДИНИ  Чоловіка ж не пускали зразу до неї, се тепер 
ходять. Я знаю, в мене дочці три місяці було, як мій 
чоловік побачив, і то того, шо в колясці воно лежало, 

зайшла дядина моя й каже: «О, та це в вас копія Ан-
друшко». А він мовчки збоку дивиться, шо це похожа 
на нього. Могли пускать, хто матір’ю хрещеною буде 
пізніше. Ну, по-перше, дитину не можна показувать 
людям до трьох місяців, се і досі таке. Ну, обдарову-
ють – хрестини називається.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ Ну, справа в 
тому, що раніше, ше дуже давно, особливо як дитина 
хворіє, перш за все… Ми тепер… і отам стаття моя ко-
лись була в газеті, та часто вони пишуть таке, шо ку-
мів… Рідних батьків не вибирають, рідних, а хреще-
них, як ми називаєм, вибирають. І яких вибирають?! 
Тих, шо хочуть, шоб їхня дитина була такою. Тепер 
неправильно, тепер багатих беруть – гроші правлять! 
А раніше брали, якшо є людина така, шо вміє все ро-
бить, шо весела, шо з нею приємно. А другі, наприклад, 
не люблять тих, шо говорять. Наприклад, раніше чо-
ловік – це не чоловік, як він не вміє нічого робить, він 
повинен знати, коли посіять, коли посадить, – отакого 
й вибирають. І сам повинен, не наймать, а сам. Так в 
мене дядьки такі й були: де великі сім’ї, і ото їх і бра-
ли кумами. Мене брали багато кумою, вже, кажуть, не 
можна відмовлятись, а я відмовлялась. А шо як при-
ходять і здебільшого брали мене в куми: «Чогось ми 
дома порадилися і шоб ви були кумою», – кажуть осе. 
Ну, я їм дякую, все, кажу: «Я не можу, вже мені сорок 
років, а дитина буде заміж іти, а хрещена грає велику 
роль, я вже й буду не так і танцювать, і не така буду 
їм приємна». Він каже: «Ну харашо», – і пішов. Коли 
вони мене не питаються – записали кумою. Понятно, 
раз тебе не вбалакали, так записали. Ну, а я вам кажу, 
шо якшо дитина родиться, шо хворіє, і се, по-моєму, 
правильно, бо мене й мати вчила, каже: «Як помина-
ють людину, так, – каже, – ти не вибирай, шо осе сій 
понесу, дам шось чи оце… Ти спечи пиріжок, один, ба-
гато не треба, якшо немає, вийди, – каже, – за двір, хто 
перший тобі назустріч іде, тому й віддай, – каже, – се 
тобі Бог сю людину послав». Так і вибирали кума або 
куму раніше. Особливо як дитина хворіла, треба було 
вийти і кого першого зустрінеш – хай старий дід, хай 
молодий, хай дитина, воно… ще його брали кумом. 
Ну і взагалі більшість цього раніше дотримувалися, і 
навіть бувало, шо… От мій батько, наприклад, се ше 
до войни, в нього тут півсела хрещеників, він бідний 
був. Ну, як кажуть, як казав Омар Хаям: «Живи в до-
статку, но не будь богат». Багаті люди, вони прокляті 
Богом і іншими людьми, їм завидують і вони нещас-
ливі будуть у третій, їхні онуки будуть розплачува-
тися за те, шо вони тягнуть багатства, а те, шо оддав, 
то собі надбав на минуле. Так, шо я говорила?! Шо в 
батька багато хрещеників, тут залишилося, бо хотіли, 
шоб були такі, як він: щедрий був, добрий був. Напри-
клад, як оце шо робить, мати каже: «Боже, я коровай 
збираю, шоб у печі витопить, а ти порозвозиш там 
отуди». А  він каже: «Так я ж, Настусю, в тебе є, а в 
неї, – каже, – скільки діток он сидить і ждуть, – каже, – 
шо холодно в хаті». Та він сам, було, після роботи від-
везе, було, сусідам чи кому там, старенька бабуся, він 
їм всім розвезе шось: чи кокурузняка наламає, чи шо 
там. Він поможе всім, і ото таких брали кумами, шо як 
хотіли, шоб їхні діти такі були. Ну, і тоди, для чого бе-
руть батька й матір, мене питали це: «А як ви думаєте, 
а нашо беруть хрещених? Бо хрещені ж ідуть запису-
вать дитину, не рідні батько й мати». Я кажу: «А для 

ПЕТРИКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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того, шо якшо, не дай Боже, шо случиться чи з бать-
ком рідним, чи з матір’ю, так батьки хрещені повинні 
цю дитину вивести в люди як свою рідну». І на кожен 
день народження повинна радувати дитину, і вчить її 
хорошому, як і рідні батьки. І як дитина чи хвора, чи 
щось трапилось, тепер звертаються: «Поможіть, по-
можіть». А тоді батько й мати хрещені, а не можеш – 
не йди тоді хрещеним. [...] Ну, не дуже ш і довго воно, 
бо кажуть: «Не дай Боже, вмре дитина нехрещена, то 
не приймуть її на тім світі». То так казали: у рай не 
піде та дитина. Батько й мати хрещені несуть. Як осе 
піп купає, вони ж його кладуть на крижмо, дитину в 
це заповивають. Но раніше в основном мати хрещена 
дає крижмо. [...] А на хрестинах давали подарунки або 
кидали гроші – кидали на повивач – раніше ж дітей 
сповивали, копійки чи скіки давали. А тепер, то роз-
пашоночку… І тоді, звичайно ж, оце кликали, могли 
й так приносить подарунки. А то вже ж вони кликали 
небагато, кого там хотіли.

КОЛИСКА, ВРОКИ  Значить, була колиска в нас, робле-
на з якогось з дерева такого міцного  – дуб. Ше я не 
знаю, де діставали, це ще дід Януарій, як у цій хаті 
поселився. І зроблена була з дуба, кажуть. І яка була 
колиска!.. Ніхто не знав хто її зробив, вона була така 
кольору, як… наче, як ото-во зверху червоне, тільки 
воно вже витерте, витерте якесь було. Її передавали 
з покоління в покоління, цю колиску, а тоді, як війна 
закінчилася, се і вона в нас була. Ось тут у нас одна 
сім’я, їх семеро, вигляділи в цій колисці, всі брали 
люди, ми давали. А тоді одні взяли, отам після войни 
не було чим топить, і він узяв і спалив його. Зразу у 
людей було… тоді прив’язували до сволока, а сволок 
же в кожній хаті був. І раніше було, кажуть люди, як 
дитина, то вони при ній поганого слова не скажуть. 
Оце говорять між собою старші, а дядько було гляне 
та каже: «Та я ото б і дальше так сказав, та ладно, воно 
ж сволок у хаті». Се значить, шо діти в хаті, а до своло-
ка прив’язували колиску, або якшо немає, так жердка 
була. [...] І  не давали дивиться на дитину малою, як 
родиться, ну, до трьох місяців не давали дивиться чу-
жим людям, шоб не зглазили.

АБОРТ  От тепер кажуть: от такі діти, ось мене не догля-
дає на старість, ось мене дочка не те… син там обижає, 
не так… А, може, ота дитина, а шо ти зробила, пробач-
те, шо я так говорю, аборт була, найменовано їй було 
тебе доглядать, а ти її вбила, цю дитину. Вижило ж їх 
усіх, із оцих шістнацятеро, тільки восьмеро. А  якшо 
це сталося [нагуляла дитину]… материній старшій се-
стрі… вона була немолода і се сталося, вона вдавляла-
ся – обв’язувалася такими прутами, шоб не видно було 
живота, і дитина ж ото й найшлася десь там у повітці, 
шо й не знали, і воно мертве, но вона вийшла потім ше 
заміж, троє дітей було, все було харашо. 

с. Єлизаветівка
Записав М. Бех 17 листопада 2012 р.  

у с. Єлизаветівка Петриківського р-ну 
Дніпропетровської обл.  

від Семашко Марії Андріївни, 1937 р. н.,  
родом із с. Шульгівка Петриківського р-ну

ВАГІТНА ЖІНКА  «Беременна» кажуть та й усе. Ну, які 
ж заборони?.. Оце на похорон нільзя ходить як в по-
ложенії. Таблєтки ж нельзя пить, там ограніченія такі. 

А шо ото на похорон нілься… В мене от дочка була в 
положенії, а батько вмер, вона не ходила на похорон. 
Вопще я у ці примети не дуже вірю, того шо я в церкву 
ходю. Я вірю, шо нада молиця, нада пост соблюдать. 
А ці всі примети, шо то кішка перейшла дорогу, – хай 
іде собі, я її не признаю, ту кішку. Канєшно, нізя, нізя 
ногами бить кішку. Кішку – оце, як вона [жінка] в по-
ложенії, то кішку нізя, канєшно, бить. Кажуть, тоді, 
як дитина родиця, так у неї на тілі виходить така, як 
та… волосики виходять. Оце я була в положенії, я на 
собі іспитала. Я була в положенії сином, і в нас же ж, 
я робила ж у садіку, і ото кішка прийде отако і то [ла-
щиться], а я не знала, шо нізя, і ото ж її отако – тіп-
тіп. Ну й шо?.. Родилась дитина у мене. Ото лежить, – 
хароший хлопчик, товстенький, і все – а лежить отак 
крутиця. А воно!.. Я подивилась, а в його таке, як на 
спинки [на плечах], на ручках отут таке, як їголочки 
повилазили. Ну, я тоді брала таке кисле, кислу… як 
скисне так мука [тісто], трішки мені бабка навчила, 
і я ото його змазувала, змазувала і викачувала. Раза 
три викачувала і воно проходить. І я ото поняла, шо 
так нєльзя кішку бить. [Чи можна вагітній жінці бити 
собаку або свиню?] То я не знаю. Ну, шить, канєшно, 
це ж труд. Ну, тіки в празники нєльзя шить, в неділю 
шить нєльзя. А того, шо празнік. В празніки нельзя! 
Я  нічого не роблю у празнік. Нада молиця в праз-
нік  – гріхів скікі! Я  оце вже приняла крещенія, я не 
крещона була, в мене такі болячки були, і зубів нема, 
і оте було… і туберкульоз був. І оце то одне болить, 
то одне вилізе, друге болить. І молода, і все болить, і 
шо воно таке?! А тоді… Як в нас церкву открили, то 
шійсят з лишнім год було, а Діма, мій онук, заболів, 
він слабий родився. Я пішла в церкву, плачу, шо дити-
на [хвора], а вони кажуть: «А ти крещона?» – «Ні». І я 
прийняла тут крещенія. Після того в мене, слава Богу, 
тепер в мене не болить. Вже після того як крещенія 
принімаєш, воно дуже помогає, як обновляєця в тебе 
весь організм. Та воно ранче ці вагітні, вони ж роби-
ли аж до послєднього, там і снопи вязали… Вони ж 
робили, і воно й лекше родилось. Ранче трішки Бога 
боялися. Ходили, например, ось даже в нас оце ходять 
причащаюця, вже вона в положенії, вона [вагітна] йде 
в церкву, вона причащаєця, шоб родить лекше їй було. 
Та бува таке, шоб… А єсть же воно, злі люди всякі бу-
вають. Всі біди – від зла, молитись треба. І, во-первих, 
єслі вона ходить в положенії, женщина, вона повинна 
одежу носить світлу. В мене, например, була рубашка 
чорна. От, например, ото раньше рубашки були чор-
ні і вся одежа чорна. Нельзя чорну одівать, женьщині 
нільзя чорну одівать. Оце в мене син, син… умер він 
(фотографія його) в двацять шість год, я його похова-
ла. Так як же в це не віріть?! Як я ходила в положенії, в 
мене чорна рубашка була. І ходила в положенії! А тоді, 
як я рожала, я на Уралі тоді жила, я зашла в палату і 
оце, шо я побачила?! Повинно в палаті світле все буть, 
а мені показалося на вікнах чорні штори – траур я ба-
чила перед родами! І шо ш, дитина не жила на світі. 
Скики? Двацять шість годочків пожив і трагически 
погиб. І ходила у чорному. Отаке…

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  Була бабка спеціально в 
селі, «повитуха» називаєця. І  вона ото ж принімала 
роди. Оце мене мати родила, везли по дорозі, везли ж 
у больніцу – не довезли, вона й на дорозі мене роди-
ла. Мати четверту родила, вже лекше було. Дають по-
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дарки тій, шо принімала роди. Ну, шо вона хоче, щас 
можна все вибрать. Я, например, нічого ми не давали, 
потому шо в мене нічого не було. [...]  Ну, канєшно, шо 
ш, чоловік ішов [кликати повитуху]. Канєшно, ішов, 
вона [жінка] не піде. Єсть молитва, «Млєкопитающа» 
єсть молитва до Божої Матері. Оце із роддома дити-
ну нада шоб забирав мущина, не женщина. Оце такий 
примет я запомнила. Та такі забобони я не знаю. Але 
оце, шоб забирала… в мене, я як родила, так мене за-
брала [із роддому] сосідка моя. Чоловік  – алкоголік, 
бо там лежав у куветі десь п’яний і не прийшов по ди-
тину, а пришла моя сусідка  – женщина  – по дитину. 
Нільзя шоб женщина приходила! Ніхто й не приходив 
і нічого, нікому й було забрать. Ну, забирав уже брат 
мене, як я Наташу, дочку, родила, так приїжав брат 
забирав. 

РОДИНИ  Провідують, канєшно, приходять. Ну, меньче 
шоб дивилися [на дитину], меньче! Меньче, Меньче! 
Да! Єслі плаче дитя, не спить там чи шо, плаче дитя, 
нада збризкувать його свяченою водою. І так побрис-
кав-побрискав. Нада шоб свячена вода була. Оце таке 
за дитину. Меньче показувать, канєшно, потому шо 
щас всяка, всякиє єсть. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Купають же ж у пільоноч-
ки, шоб воно не в гарячу воду. Я в пільоночкі купала. 
Канєшно, любисток [додають], шоб його всі любили. 
Я  Діму, як онук вже родився, а якраз родився він у 
маю, а тоді там у мене любисток ото ріс, я ото в лю-
бисток, так тепер не одіб’єця од дівчат.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  А  одна пара, а чого ж 
дві?.. І дуже вибирать нада хароших, шоб він молився 
за дитину. Не так, шо оце, як в мене он поприходили [в 
церкву], їх і близьки нема. Дуже отвечає оцей крьос-
ник – батько і мати – вони овечають дуже за дитину, за 
твою єслі. Вони крьосні, вони повинні молиця за дитя. 
Дуже це велика ответственость. Єслі тебе хто про-
сить, шоб ти був крьосним, то ти дивися харашо, чи 
можеш ти оцій дитині уділіть вніманія. Знакомих сво-
їх, і  родичів можна [брати руками]. [Коли не можна 
жінку брати за куму?] В нечистоті, ну, канєшно, тоді їй 
нельзя брать [за куму], ну, то треба переждать, время 
пройде, і тоді вона може заходить в церкву. [Чи не по-
бутував раніше звичай брати «стрічних кумів»?] Та то, 
по-моєму, несерйозно, того шо нада брать таких, шоб 
воно десь не маталося хтозна-де, а шоб уділяв вніма-
нія дитині. Та, може, й було, єслі даже брали, оце при-
йшли [христити дитину] – нема [хрищених], а у церкві 
там хтось стоїть, із церкви когось візьмуть. Отак сто-
ять прихожані, і когось виберуть, даже батюшку бе-
руть – можна. А я не знаю, то несерйозно. Я осьо узяла 
сосєда, Діму хрестили, він прийшов, усе… І того, шо 
він [Діма] больний був, бігом нада його нести у церкву 
хрестить, того шо воно хворе [дитя]. Він [сусід] прий-
шов – ну й і шо, він ні разу не був. Ото на год шось там 
явився. Він [хрещений] не молиця за нього – то пло-
хо! Ну, як є возможность, до хрещений батько купляє 
хрестик дитині. [Що роблять вдома після повернення 
з церкви?] Обід. [Для чого куми стрижуть дитину в 
рік?] Ну, шоб волоси росли. [...] Чим раньче [похрес-
тити], тим лутче. Нада батюшки питать. Потому шо 
якось не внікаю у ці дєла. Ну, одежа там повинна буть 
така спеціальна, єсть даже там, в журналах там для 
крещенія. Як дєвочка, там вдівають таке платячко, 

мальчик – тоже шось йому. Єслі куми хароші, то хай 
куми будуть платить, а то й і родітєлі. І обща… і об-
щем [разом] заплатили там скіки, потому шо в каж-
ній церкві воно по-разному цена. Ну, всі ідете: і кум, 
і кума, і батьки ідуть – а як же ж. Всі йдуть, і це воно 
крещенія проводиця після служби уже. Ну тіки перед 
цим нада обизатєльно знать, яка цена, шо нести і коли 
назначаєця той день, коли йти, бо другий раз можна і 
в суботу принести, а другий і в ту… Харашо хрестить, 
канєшно, дітей, та й взрослим приймать крещенія. Це 
хароший празник Тройця. Так його беруть, батюшка 
держить, а тоді оддає. Я не знаю кому оддає.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Ото я даже в церк-
ві як подивлюся, ото ходять… приводять дітей же ж 
причастять, а тоді на сороковий день, там воно нада… 
Ну, це таке, шо я тобі буду розказувать. Це як дити-
на родиця, нада її обизатєльно в церкву і покрестить. 
А тоді воцерковлєніє іде після крещенія. Воцерковлє-
ніє – це, значить, батюшка бере дитя твоє і перед алта-
рьом ходить. Він там молитви читає. Оце називається 
«воцерковлєніє». Він [священик] воцерковляє дитину. 
Ну, це чи на сороковий день?.. Отаке. [Скільки днів 
після пологів породілля не може приходити до церк-
ви?] Да це там тоже єсть, шо після очищанія. Очище-
нія там нада… Да, почитай! Нада читать, того шо мене 
це не касаєця. Я цього вже й не знаю, бо мене вже не 
касаєця це. [Чи чули Ви, що таке вводини?] А-а! Ну, це 
воцерковлєніє. Я знаю, шо оце покрестили дитя, а тоді 
вже там воцерковлєніє йде після крещенія.

с. Улянівка
Записала З. Гудченко 27 серпня 1997 р. 

 у с. Улянівка Петриківського р-ну 
Дніпропетровської обл.  

від Клисака Василя Григоровича, 1908 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ХРЕСТИНИ  [Раніше 
пологи приймали] баби. Катря… Баба… Забув, як фа-
мілія… Спеціально баба така, шо в’язала пупи. До неї 
ото біжать або привезуть. Да. Спеціально баби такі 
були, шо в’язали, шептали. Шептухи були. Ото баби 
таке робили. Хлібину спечуть, дадуть та там руб чи 
два… [...] [Коли народжувалась мала дитина, чим 
їй пуповину перев’язували?] Чи ниточка… Не по-
йму, чим перев’язували… Як пацан народився, так 
даже пуповина… Як  покричить дитина, даже пупо-
вина розв’язується. Було, було. Неправильно хтось 
перев’яже, і пуповина од крику… обязательно над-
меться, даже розв’язується. Було у нашого батька у ді-
тей.  [...] Тоді отакого не було, як сечас. Борщ, компот… 
З картоплі пиріжок спечуть, балабух напечуть…

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Ми ото, було, у батька дітво-
ра посходяться… Та ше як батько підуть до церкви 
з матер’ю, а до нас поназбігають хлопці. А в нас було 
дві телиці, такі… Ми вже почали з батьком хазяйну-
вать… Огород даже копали лопатками, шоб посадити. 
Та тоді ці телиці почали запрягать в плуг. Пішли бать-
ко до церкви і мати, а ми начали у сірники, «В очка» 
грать. М’ячі були тоже. У «Пилки» грали. Я з кожі по-
шию, насосом накачаю, надму… м’яча… Було, було. 
Як діти грались?.. [Чи були у Вас гойдалки?] А! Було, 
було. Зробим доски… Перевес, перевес. Було. Це було. 
Або такі: ряднинку возьмут, там віжечки, там віжеч-
ки… На ряднинці колишемось. Це було.

ПЕТРИКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Хутірське
Записано 27 серпня 1997 р. у с. Хутірське 

Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Борулі Марії Олександрівни, 1943 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ [Що вагітній 
не можна було робити?] Колись в’яже [снопи в полі] 
і дитина вискочить. А тепер… [Чи можна робити у 
свята?] Та раньше не робили цього. Остерігалися. [...] 
[Хто давав ім’я дитині?] Сами. Тепер як не зарегістрі-
руєш в сільсовєті, ти ж не перехристиш. Треба, шоб 
метрики були. А тоді – бігом до попа. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ 
БАБИ-ПОВИТУХИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, 
КОЛИСКА [Дитину приймала] бабка. Десь годів ві-
сімдесят бабі Михайлисі було. Вона знала все. Беруть 
бричку і їдуть по неї. Раньше больніц не було. Вона не 
брала нічого. Як є лишній платочок – даси. А як нема, 
то за спасіба бабить. [...]  Хто його знає, де вона дівала 
ту пуповину. Не знаю.  [Що робили, коли  жінка дуже 
важко народжує?] А  шо ж робили? Тоді ні врачів, ні 
больніц не було. Я, як родила оцю Маню, я три дні кри-
чала. Перву свою. Аж поки привезли оцю бабку, то вона 
обвернула його. Шептала. Шо вона робила, я не знаю. 
Вона каже: «О Боже, шо вона таке важке у свекрухи ро-
била?» Пошарила рукою по животі – і я враз народила. 
[...] Купали у ваганах [коритах] дитину. Ніякого зілля. 
Обмиє дитину зразу. [Воду] під дерево лили. Я  знаю, 
шо після мертв’яка не ллється, шоб не топтать, і як на-
родиться дитина, шоб ногами не топтать. [...] Раньше 
як були малі дітки, чіпляли їм колиски. Така штуковина 
була желізна, петля така, до цієї петлі чіпляли колиски.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «БАБИНА КАША»  [Скіль-
ки пар кумів брали?] Та одна пара. Та тоді не було гуля-
нок. Куми перехрестили, рожениця ще лежить, пообі-
дали та й пішли. Не було гулянок на хрестинах. Раньше 
ж було, як народиться дитина, біжить батько встрічно-
го [бере] – кого стрів, того в куми бере. [...] Воно сьо-
годні народилось, завтра його треба перехрестить. Це, 
кажуть, не ангол у хаті, як нехрищений.  [...] [Чи варили 
у вас кашу на хрестини?] Та було, кашу варили.

  ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР
Киця,
Не йди по водицю,
Не йди по водицю,
Бо впадеш в криницю.
Не слухала киця,
Пішла по водицю,
Пішла по водицю
Та й впала в криницю.
Ай, люлі-люлі.

с. Шульгівка
Записала З. Гудченко 28 серпня 1997 р. у с. Шульгівка 

Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Пискун Марії Федотівни, 1926 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  На пожар нєльзя, як скандал. Нєльзя 
йти, де свині ріжуть. Де переживанія нєльзя. Тоже, як 
помре, нєльзя на похорони. Кажуть, шо на дитині од-
бивається. Може, вона не пережива, а вона може шось 
подумати, а воно на дитину передається. Бо в нас один 
случай був такий: на пожар вона вискочила, а була в 

положенії, в неї родилася дитина-калічка, дожило до 
сімнадцять год, а тоді померло. Як жінка… Їй всєгда 
треба… Її задовольняти потреби, просьби, шо вона 
хоче. А такого нєльзя їй відмовлять. Не знаю, шо буде, 
но вобше таке я чула, шо, кажуть, нєльзя.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУ-
ПАННЯ ДИТИНИ  «Повитуха» [казали]. Бо я знаю, як 
в нас родився найменший брат мій, я ж сама старша 
була, мене мама послала: «Біжи до баби Жучки». Вона 
вже почувствовала вже, шо будуть роди. А вона [баба] 
далеченько жила. Я привела. Тій гроші даєм, і ще там 
шо, вона скаже шо. Баба в нас тільки гроші брала. Або 
платочек хороший. [...] Я дуже харашо помню, як мати 
родили, так у нас лави із решотками були, як ото на ди-
вані. Вони там присіли, баба сказала: «Присідай». Лег-
ко родили. Це я помню. Нікого шоб не було. А я ж мала 
була. Прийшли ми з цією бабою, і я почула, і побачила. 
[...]  Прядивом [зав’язували пуповину]. Вона [пови-
туха] по-своєму шось шептала, примовляла шось. [...]  
М’яту [клали в купіль], я помню, кучерява в нас м’ята 
була. А то трава така, чебрець. Пахуще. Васильки, лю-
бисток… Більше я помню любисток. І хлопці любити-
муть, і волос шоб харашо ріс. Ромашки. У нас мати все 
однакове [клала – і хлопчикам, і дівчаткам].

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Знакомих хароших [брали кумами]. 
Близьких, шо вже одне одного знають. Ми там жили, то 
недалеко від нас куми наші. Вони вже й померли. [Чи 
брали «стрічних кумів»?] Я так брала. А я не знаю… 
Вона ішла, а вона жила на краї села, на Причепилівці 
скраю, дояркою вона робила тоді. Вона берегом ішла 
і каже: «То возьмиш мене в куми?» Я кажу: «Возьму». 
І так ото… В мене два куми. Вони вже обидва… Цар-
ство Небесне їм. Той каже: «Буду кум». Ну, хай буде. 
В  [19]52  годі мене чуть з роботи не зняли за те, шо 
хрестила дочку. «Крижмо» називалося, біле таке, хо-
роше полотно. [...] Я  найдужче запомнила, як пєвча 
«Многая лєта» співала. Тоді ще правилося. [Хто ішов 
до церкви хрестити?] Хто желає. І я була. Мене за це з 
роботи чуть не зняли. [Ваша мама, як хрестила дітей, 
теж ходила?] Нє, не ходили. Куми ходили. Возьмуть 
дитину і повезли. Дарували хто шо… Чи на сорочку 
дадуть, чи на штанці. А то гроші. [...] Готовлять усе… 
Це найбільше капусняк. [Чи готували кашу на хрес-
тинах?] Я такого не чула. Зливану кашу, знаю харашо, 
варили. Добра каша. Я її й тепер варю. Варять кандьор, 
як називали раньше. Пшоно туди, картоплю. Тоді цю 
воду зливають. А  туди… Засмажують його, масло з 
цибулею. Туди набивають крашанок побільше і масла. 
Вона тоді перекипає, робиться густа, бо вона зовсім 
розпустилася. Тоді ж пшоно, як то кажуть, назубилося. 
А тоді вже… Вона тоді така вкусна. Оце зливана каша. 
Ми її часто готовили, цю кашу. Нема луччого. А тоді 
берем юшку і це беремо. Хто хоче – підлива. А хто хоче 
самої юшки. І салом з цибулею [засмажували], і мас-
лом. В кашу кидали масло, побільше крашанок.

Записала З. Гудченко 1997 р. у с. Шульгівка 
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  

від Полєна Івана Андрійовича, 1936 р. н.

ІГРАШКИ, ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Як були малими, як 
тільки вісна, верба починає брунькуватись, ми робили 
з верби свистки. Тепер воно це забулося… В каждого в 
кармані було по 5-10 свистків. Я і зразу можу робити 
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ці свистки. Тепер же ж воно не нужне… Ніхто не інте-
ресується… [...]  Тоді найдужче поширене в нас було 
грати в м’яча. «Гелка» була. Одні стоять у полі, одні 
тут. Гелкою гелять м’яч. Тоді як гельнув м’яч, сам же 
ж біжиш, той м’яч хвата, б’є того, як попав… Вобщем 
таке, міняються команди. Тільки сніг із землі – біга-
єм іграєм в м’яча. Бігали так швидко!.. Ми над річкою 
жили… Літом в Орелі купались. Там ото ціле літо не 
вилазили. Я дуже плавав. І в армії служив – дуже пла-
вав. Їздив на змагання. В футбол грали. Ми в ліс ідем, 
галявину вибираєм собі в лісі, намічаєм ворота, дві 
команди… Без ніякого нічого, граєм. В  школу ходи-
ли, в волейбол грали. Шульгівська школа була якось… 
Фізично всі учні були розвинуті. Їздили і в Дніпропе-
тровськ на спартакіади. 

П’ЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОН
с. Жовте

Записала Н. Гаврилюк 1991 р.  
у с. Жовте П’ятихатського р-ну Дніпропетровської обл.  

від Микитась Ганни Федорівни, 1925 р. н. 

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Гуляла у березі з восьмимісячним 
онуком. Зима… «Тихенько, – кажу, – бо там ходе дід 
і забирає у лантух дітей. Циц, не плач, бо Рева під ві-

кном. Отакий рот, вуха, як у корови. Рева реве. Циц, 
бо рева забере». Бабаєм – у бабая ніс синій, здоровий 
чи п’яний. Здоровенний, страшний дядько став під ві-
кном. «Не заглядай у колодязь, бо там Жеригівна» – 
гола баба, роздута, без трусів. Лякали відьмою. Ци-
ганами лякали. «Забере, бо ти не слухаєш». Вовком: 
«Чуєш, що вовки виїють, а ти ходиш!». 

ЦАРИЧАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Пилипівка
Записала Н. Гаврилюк 1991 р.  

у с. Пилипівка Царичанського р-ну 
Дніпропетровської обл.  

від Підберезної Лукії Григорівни, 1923 р. н.,  
та Підберезної Євдокії Яківни, 1914 р. н.

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  «Он Бозя дивиться, не чіпайте», як 
печуть. «Не йди далеко, там бабай». Давно і мене так 
лякали: «У колодязь не заглядай – там жаба». «Не йди, 
там в очереті, в березі [низина] відьма». «Собачка, 
вовк он!» «Он баба-яга в…». Домовиком. «Не плач, он 
дід забере у торбу». Дід-бабай. Як не слуха, то «бабай 
забере», то перестане плакать. Циганами. [Залізною 
бабою, русалками – не чули]. 

ЦАРИЧАНСЬКИЙ  РАЙОН
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БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН *

с. Міньківка
Записала М. Маєрчик у липні 2004 р.  

у с. Міньківка Артемівського р-ну Донецької обл.  
від Цікало (Данильченко) Антоніни Сергіївни, 1918 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У 
СІМ’Ї  Були в нас бабки, які роди приймали. Отож, 
коли мене схватило з другим сином… Мама при-
йшла, а тут брат. Вона покликала Андрюшу, царство 
йому небесне, він тоже на войні погиб, у Польщі там і 
похоронутий. Мама приймала, і він [брат] пособляв. 
Так коли там, не було ж коли [кликати повитуху]. 
Чоловік робив на тракторі, трактористом. Міг [чо-
ловік прийняти пологи], але зараз після войни вони 
робили. Куди там. А я в селі була, люди приводили 
дітей, як йшли на роботу. Садік був у мене. Я  з ді-
тьми була. Тільки забрали дітей, і под утро я наро-
дила. [Чи Ваша мати вагітною поїхала у церкву?] Ну, 
а чого ж? Конєшно! Вона там знала, коли воно?! По-
їхала в церкву, а воно приспічило. А тоді ніяких до-
хторів, ніяких, хто там ті дохторі?! Як схватило – то і 
все. А ми вже знали в больницю. Но, напрімер, я по-
слє войни оце дома рожала, брат мені родá принімав. 
Я первого рожала в 1940-ом году, мене ночю одвез-
ли у больницю і я там родила Віктора 1940-го году. 
А другого я родила вже після войни. [...] Нас п’ятеро. 
Всі ми хрищені. В мене ще брат тут живе дев’яносто 
один год. Муж на войні убитий, другий муж воював 
тож, но прийшов, пожив і умер, уже двадцять год. 
Я осталася з двома синами. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  [Чи хрестили Вас?] 
Ну а як же! Нікіфоровка, церква там була. Казала мама 
моя, шо поїхала в церкву говіть, і мене в церкві й на-
родила. Не в церкві, но в церкві її схватило, там сусі-
ди взяли, і тоді і перехрестили там. [...] Ото батька й 
матір [хрещених] назначали. В церкві хрестять, а тоді 
дома хрестини справляють. Кумів же кличуть. А тоді 
кросна мати і кросний батько считаються дуже по-
чотливі. Без їх нільзя. [Як раніше гуляли хрестини?] 
Не так як січас. Хіба так водку пили?! Там бутилочку 
поставлють на десять душ, по такій рюмочці нальють, 
випили. Перехрестили. Співали, веселилися. Мама 
мені розказувала, нас же ж п’ятеро: холодці варють, 
оцих вінегретів не було, пироги, раньше це пироги в 
почоті, та такі пироги хароші, – як напечуть! Ставили 
сільодку, сметану.

* До 2016 р. – Артемівський р-н.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Раньше, як малими були, 
дома нам готовлють кутю, узвар там, булочку, і несемо 
крьосним. А крьосна дає нам чи намисто, чи платочок, 
чи канхвети. А крьосний гроші дає. Та давали [печиво 
у вигляді ляльок]. Хто як. З кіста пекли. По разному, 
но більше дають платочок, намисто чи канхвети, бу-
лочку чи пирожки. А  діти, коли приходять, кажуть 
так: «Мама й батя послали нас, шоб ми вас поздрави-
ли з Вечерею, принесли вам кутю і узвар. Щастя вам 
желаєм і здоров’я». Вони приймають, беруть. І нам же 
дають назад кутю і узвар, свою дають.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  А  ще було так: єслі умре маненьке 
нехрищене, його на кладовищі вже не хоронять. Десь 
хоть і на кладовищі, но десь отдєльно, в куточку. Того 
шо нехрищених в гурт не приймають. У нас тут є такі 
вішальниці, нехрищені, то їх хоронили під стєнкою, 
на кладовищі, але під стєнкою. Ну, якби вам сказать… 
Так Господом Богом дáно, шо тіки надо, шоб хрищені. 
А нехрищені – це… якби вам сказать, ну, не могу я вам 
придумать, шо це воно. Як нехрищені, вони в цю віру 
не входять, їх не признають. Раз нехрищені, то до тих 
не кладуть, які хрищені, їх там не приймають, оцих не-
хрищених, як помруть, не приймуть їх там. Но їх хо-
вають отдєльно… Приходють родичі, поминають, кла-
дуть їх на кладовищі, а там, під землею, їх не прийма-
ють. Раз нехрищене і вмерло, то вже воно не тії віри, 
його вже считають, ну, якимсь… То якби тут ще хто 
був, то б підказували… Ну, бачите, так Богом дано, що 
треба хрестить їх. А нехрищене – воно считається не 
нашої вєри, його тоді там і не приймають на тім світі.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  В «свинки» били. Такі накопува-
ли ямочок стільки – і відтіля, і відтіля. Я б’ю відтіля, а 
той – відсіля, хто попаде. І такий м’яч били палками, і 
хто куди попаде. В «Жмурка» гуляли. В «Палички-сту-
калички». Назбирається нас багато. Вибираємо, хто 
жмуриться, а ми ховаємося. Тоді вона ходе шукає, як 
найде, то її верьх, а не найде, не вспіє застукати, то буде 
жмуриться, жмуриться й жмуриться. В «Цурку» паца-
ни якось гуляють. Я єслі б’ю, попаду в яку ямочку – я 
виграла, б’ю далі, а не попаду – він б’є з тієї сторони. 

с. Федорівка Друга
Записала Н. Гаврилюк у листопаді 2008 р.  

у с. Федорівка Друга Артемівського р-ну Донецької обл. 
від Літвінової Олександри Никифорівни, 1917 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Робили все підряд. В празники не ро-
били – гріх робити. Я у себе не знаю. Я знаю у одного 
дядька, він був партійний, не признавав ні празників, 
нічого, родилась у них дєвочка, і [у неї] задній про-

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

IM
FE

www.etnolog.org.ua



77
ход – така була малюсенька дірочка. Як оправлялась, 
то ниточкою йшло. Воно пожило год чи повгода і 
вмерло. Та казали, шо він не признавав празник: він 
шив, а жінка ходила вагітна,  – то він зашив задній 
проход! Бєрємєнну на свадьбє в поїзд весільний нєль-
зя брать. Моя дочка, з 1940-го года, йшла заміж, і в 
свадєбном поєздє була бєрємєнная – Маруська їхняя. 
Я знала, шо не можна, я знала. Но вони ж приїхали 
сюди. Так вона [дочка] як забєрємєніє, – повна голова 
вошей. Це тому, шо в поїзді була вагітна. Ну, я спєрва 
не знала, а була баба Соня Макєдонська, я їй сказала. 
А вона: «В поїзд бєрємєнних нєльзя брать!» А  вона 
сама була білоруска. Вагітна не може лякатися – буде 
пятнишко. У  нас у невістки завелась миша. Ми ста-
вили стаканчик, вона той стаканчик бере, миш виска-
кує, у неї по руці біжить – вона як закричить! У мого 
онучка отут пятнишко, така сіра шерсть, як на миші. 
Коли я була бєрємєнна пєрвою дитиною, пішли ми в 
колхозний сад. В  саду були черешні красні. І  я забі-
гла, черешню ту вирвала і отак – раз, платок посунула 
рукою. І родила дитину, і отут красна ягода. І она до 
трьох–чотирьох годов була в неї, а тоді вросло.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  Заміж вийшла у 1939 
році. І було четверо дітей. Народжувала в лікарні, але 
пам’ятаю повитуху, шо приймала дітей,  – мені було 
п’ять год, брату вісім років було. Я знаю ту бабушку, 
як мамка родила, як вона показувала нам хлопчика. 
Називали «бабка» і все. Місце, навєрноє, закопувала. 
Про долю не чула. Чим зав’язувала пупа  – не знаю! 
Я  своїх родила в роддомі в Никифорівкє і в Рай-
Олександрівкі. Привезли мене, там акушерка була. [...]
Пупки не зберігала. Комусь давала розв’язувати, не 
пам’ятаю кому.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Як верталася з роддому, на роди-
ни не збирались. Тільки на хрестини. Кумів вибира-
ли своїх і чужих. Треба було… Хто з сусідів, подруг, 
родичів. Я брала не родичів  – однолітків. Хлопця і 
дівчину можна брать. Одну пару брали. На другу ди-
тину – другу пару, а можна і ту, що раньше. [...] Ідуть 
до церкви. На кожух клали після хреста. Приходили, 
сідали. Кумасі даш [дитину], бере і з дитиною сідає на 
кожух і «вводила в багатство». Гроші не скидали, було 
ж скудно. Крижмо – метрів три матерії – і все. Зараз 
кожух не використовують. Батюшка покупав і замотує 
в крижмо. При совєтській власті ховалися, щоб хрес-
тить, партійні. У мене оце сама старша дочка… Тоді 
ж церкві не було! [...] На хрестинах ставили: карто-
шка жарена, як є, холодець ставили, курку зарубають, 
м’ясо поставлять. І борщ, і кашу, огурчики, помідор. 
Дарили: хто гроші, хто платочек подаре, хто матерії, 
хто руб. Можна без хліба було іти, хазяйка сама пекла. 
Пекли пиріжки і роздавали. На другий день не збира-
лися. Похрестини – не знаю!

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ», ПЕРШИЙ 
КРОК ДИТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  До году годува-
ли. Раньше жінки робили на степу, в колхозі. Робила 
мама, а дитина дома. Кричить днів скіко. А мамка хо-
вається і не ночує дома. Клали щьотку, шо обув чис-
тить. Одного хлопця одлучали, йому год і два місяці, 
воно вже койшо балакало. Взяли, значить, помазали 
сажею сіску. День терпіло, а ввечері каже: «Дай сісі! 
Сісі  – кака, кака!» Другий раз не давай, буде дитина 
глазлива. Підгодовували: стаканчик молока, туда пє-

чєньє, розколотила ложечкою і кормила. І  спокійна 
була. Вдруге неспокійна була, тиждень кричала. Я і не 
ночувала дома! [...] Як перший крок, брали за руки і 
різали путо. Дитина тільки ступила, береш ножик – і 
різали пута між ножками. [...] Отмєчалі год рождєнія. 
Стрижуть. Крьосна мати або крьосний батько. На ко-
жух не клали, іграшки не розкладали. Волосся збері-
гали у кульочку, на пам’ять. Нема слова «стрижки». 
Кажемо: «Отмєчать год!».

ВРОКИ  Булавочку чіпляли гострим вгору. Сама не ліку-
вала, шукала бабку. Як не спить, то до курей: ввечері і 
утром рано. Я сама не робила. Наллємо святої водич-
ки, рукою вмочу, тільки не отак, а так: наізнанку і на-
вхрест протирать.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Тоді у 
нас не було такого. Других діток знаю, не своїх, а дру-
гих: «Тобі братіка купили!» А  він: «Ви мені братіка 
купили?! Мамка виродила!» Казали: «Лелека прине-
сла!», «В капусті найшли!» [...] Там домовой! Мене так. 
А тоді ж в наше врем’я ми своїх дітей лякали міліцією: 
«Не ходи, міліціонер тебе забере!» [Сміється.] «Бабай. 
Бабай тебе забере!» [Що таке бабай?] А чорт його знає, 
сама не знаю! Баба Яга Кістяна Нога, вона на метлі лі-
тить. Лякали: «Цигани заберуть!» 

ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН *

м. Лиман **
Записала Н. Гаврилюк у липні 2009 р.  
у м. Красному Лимані Донецької обл.  

від матушки Катерини (Петро-Павлівський собор)

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Послє сорока днєй [хрестили 
дитину]. Кумов’я  – одна пара, ми регістріруєм і ви-
даєм свідєтєльство о крещенії  – і кумов’ям, і дєтям. 
Вот у нас сєйчас пріготавлівают для крещенія, сєйчас 
поставілі стол, купєль ставітся, вот вєдро, таз. Там 
во дворе, ви увідєтє, в прошлом году освятілі Владі-
мірскій храм  – щітаєтся, будєт наша крєстилка там. 
Трошки ще нє доробілі. Там будєт вмонтірован прілів 
і отлів, подключена і горячая, і холодная вода. Дєті 
пріходять прічастяться. Щас будєт крещеніє. Пєрєд 
пєрвим сєнтября  – молєбєн для учєніков  – полний 
храм дєток. Єсть і воскрєсная школа, щас там рємонт, 
снялі крилєчко і достраівают комнату. Оце наш Владі-
міровскій храм [крєстілка]. Єго ставілі спеціально для 
крєстілкі. Тут всє сусальне золото. Ручна робота. О, 
яка краса! Проходіт отпєваніє сорок мінут, і крещеніє 
так. Батюшка каже, шо нє надо в прєкмєти вєріть. Єслі 
плачєт сільно рєбьонок, родітєлі стараются соску по-
ложить. А він: «Дитина не може розмовляти, то чого 
ж ви її, вона своїм голосом, як може, просе щастя в 
Бога!» Так тепер і я, як бачу, шо трусять дитину: «Да 
не кричи!», кажу: «Та хай дитина просе щастя в Бога!» 
Родітєлі приносять хлібину, штоб рєбьонок нє голо-
дал, і приносять вино кагор. Так ми єго оставляєм, 
чтоби жизнь вєсьолая у рєбьонка била, шоб не суму-
вав. Кого дитина запісяє [під час хрестин], то кажуть, 
того і  свадьбє буде більше шанувати: «О,  будете на 
свадьбі гулять!».

* До 2016 р. – Краснолиманський р-н.
** До 2016 р. – м. Красний Лиман.

ЛИМАНСЬКИЙ  РАЙОН
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78 ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

с. Рубці
Записала М. Маєрчик у липні 2003 р.  

у с. Рубці Краснолиманського р-ну  
Донецької обл.  

від Тихої (Дячкиної) Єлизавети Григорівни, 1911 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПЕЛЮШКИ  Баби були. 
Вони помагали. Я труднáя родільниця була, я без баби 
не найду. Не всі ж однаково родять: є легко, а є важко. 
Того шо довго мене мучило. Бабушка [називали] та й 
все. Я не знаю. У нас у Закаблуківці їх вообше не було. 
Там врача привозили. [...] Дома [народжувала]. В нас 
не було больниць. А тоді його випроводила в суботу, 
а на другу суботу осталася ж дома  – дощ пішов. За-
ходилась кладовку мазати. А він [чоловік] одвіз моло-
ти муки. Змололи, привезли і в сінях поставили. А я 
кладовку вимазала. А молода, дурна ж була, здорова, 
ті мішки хіп та через коліно, та і в кладовку, а там ви-
сокий поріг  – то ще й через поріг. Пересадила один 
мішок і другий, а на другий і сіла. І досвіта Любу собі 
найшла семимісяшну – маленьке. А зі мною не так, як 
треба. А воно таке: чоловіка нема, нікому я не нужна 
була. Та, баба шось і була, поки найшлося. Да… Так, 
менша дівчина, шо народилась семімісячна, вижила. 
Мене одвезли в больницю. Мені було дуже плохо. 
У мене було місто приросше. А повіз мене в больницю 
пацан, годів вісімнадцять. Мені цю куклу положили 
в бричку, і я з лялькою пішла. Потім вийшов врач – 
дитину взяли в роддом, а мене в больницю взяли, а я 
зомліла. Но, слава Богу, вижила. [...] Робили [пелюш-
ки з підтички] і з сорочки. Брали [й нову тканину для 
пелюшок] .

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, 
ПОЗА ШЛЮБНІ ДІТИ  [Cкільки у Вас було дітей?] 
П’ятеро. До войни [народилися]. В  мене чоловіка не 
було після войни. Я б ше пятеро привела, якби був чо-
ловік. Два хлопці було. Первий хлопчик вмер, чотири 
неділі пожив та вмерло. А друге вмерло – дев’ять мі-
сяців, якраз дев’ять місяців – дєвочка. А тоді хлопчик 
вмер, дев’ять місяців було. Ото троє до войни вмерло, 
а четверте – три года не було, як померло, я сама була 
беременна. [...] Коли й батюшка давав ім’я, як хрес-
тили. А як оце не стали служи ти, так самі вибирали. 
[...] По-всякому [називали позашлюбних дітей]. Яка 
разниця – чи дівчина народила, чи хто? А хто називав 
«безбатченко».

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Не знаю, я ж там не була. Я вірю те, 
шо мені приходилось. У мене перва вмерла дитина не-
хрищена. А друге перехрестила [після баби]. Я запеча-
тала гріб, а мені тоді сниться: дитина моя, а пика така: 
або собача, або вовчача. Мені страшно було. А його, 
цю дитину, ця баба хрестила [повитуха]. А батюшка 
приходив, він же жив з того, шо тому запечата, тому 
перехристить, їсти то хотілося. Я  пішла до тої баби. 
Вона така була здатна, така умна, шо її брали на ко-
рови, на… Тепер то по больницях, а тоді по бабках. 
І  їй батюшка дав хрест, дав молитву, шоб хрестила, 
як слабе. Тоді перехристювали. А воно в мене боліло, 
і я заболіла. Піп їй дозволив. І  тоді вже не снилося. 
А другого, шо вмерло, я вже хрестила. [Баба хрестила] 
так, як батюшка  – і водою, і всьо. І молитву читала. 
Я  ж пішла до батюшки, розказала, шо так і так. Він 
каже: «Принеси земельки. Там діти, значить, грають-

ся, а його не пускають». Принесла, він запечатав. І не 
снився більше. Він дома печатає. А тоді я пішла хрест 
положила на земельку.

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Обнаковенно загортали. Сорочечку, 
як воно т[іль]ки народиться, то пошиєш, одінеш. Не 
дуже довгу. Таку з рукавчиками. Рукавчики такі, тоже 
не дуже довгі. [Які – суцільні?] Та, ну, як коли поши-
ють. А коли вже начне ходити, тоді вже штанці шиєш 
і сорочечку.

Записала М. Маєрчик 5 липня 2004 р.  
у с. Рубці Краснолиманського р-ну Донецької обл.  

від Урайчик (Костенко) Анастасії Михайлівни, 1921 р. н. 

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ГОДУВАННЯ 
ДИТИНИ  [Де Ваша мати нарожувала вас, у лікарні?] 
Ні, тоді ж больниць не було. Дома. Я помню як сестра 
1929 года (я 1921, а вона 1929), так я помню, шо мати 
в кладовку заховалася, там родила. А  тоді прийшла 
тьотка, батькового брата жінка, і ото нас нагодува-
ла. А там шось плаче, а то дитинка родилася – сестра 
родилася. [...] Помню, як сестра родилася, тьотя її 
помила, покупала. В кориті [мила]. Корита були такі 
дерев’яні, видовбані з дерева. І ото вона покупала її. 
А дитинку, я не знаю, чи вона зразу купала, чи… Ну, 
видно ж зразу. Не знаю. Вони ж нас вигнали, нам не 
показували. Так як родилася [дитина у інформатор-
ки], не було в нас ні корита, ні в чому купати його, тут 
було дерев’яне таке, і воно маленьке. Ну і як купати?! 
Раніше великі отакі ж корита були, з верби видовбу-
вали, і отож і купались, но сидя. Поки маленьке – ло-
жать. А  ложать же дитинкині пелюшки під головки, 
скручують, а тут беруть велику таку пелюшку, і то на 
неї так ллють водичку. Та й зараз так же дітей купа-
ють: ллють водичку, воно спаряється, а тоді вже як ви-
тягли, всього обмили, і мильцем уже милять, милять, 
а тоді обполоскали і в пелюшку. Так я знаю, у мене 
тоже як родилась дитинка, мати то платок свій отда-
ла, то… А  нових я даже не помню, шоб я купувала. 
[...] Годувала всіх [грудьми], моя мама всіх годувала. 
Раніше ж вобще кажда мати тільки годувала груддю. 
Це зараз уже матері не кормлять. Буває, і до трьох год 
[годують]. Отож, шоб, як кажуть, не беременніли, то 
вони довго годують. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, КОЛИСКА  Ну, 
раніше дітки довго ходили голенькі. Не так, як тепер, – 
голі були. Більшість лежали змотані – гарно, туго. Ну 
от, бачите, зараз діти більшість кривоногі. А  раніше 
дитина було як народиться, її до півгоду так: покупа-
ли, замотали в пелюшку і повивачем – така довга ві-
рьовка, тік вона не вірьовка, а з матерії ізшита – і скру-
тили ото гарно, і воно лежить, як снопик, рівненьке. 
[...] Так це же й я своїх дітей у стару [пелюшку загорта-
ла]. Там плаття порвалися… Ще мої діти родилися, то 
не дуже то було. Плаття порвалися чи там штани, чи 
шо. Видрали пелюшки і замотуєм. Оце вже мої діти, в 
мене дочка одна родилася у 1952-ому, а друга – в 1963.  
[...] А тоді ж не було оцих дєтских кроваток, люлька 
була. Батьки [виготовляли]. Чотири досточки збива-
лись докупи. Єсть вирізали там, в шипи брали [різані 
пази, бокові стінки, скріплені шляхом пазів]. А  єсть 
прямо гвіздками збивали. А знизу тоді прибивали по-
лотно, до тих чотирьох досточок. І то ж дитинку клали 
туди і вішали [колиску] тут над полом. Тоді ж поли 
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були. І вірьовки прив’язуєм, мати спить, було, і дити-
ну колише. Колиска та висить, то коли ногою, коли ру-
кою, дивлячись, де колиска та висить. А тоді ж уже, як 
більше стає, тоді до себе беруть. А дєтских кроваток 
не було. Це скіки я пам’ятаю, не було дєтских крова-
тей. Оце як у мене вже діти родилися, вже були окремо 
дєтські кроваті, а до того спало і з мамо, і з татом. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  І вечерю носити тоже [за-
прєщено], ну, казали як: до батька, до крьосного, там 
до бабушки. А не так, як оце зараз по селу так, як зараз 
діти ідуть, чутьлі не з хати в хату. Ходили [до хресно-
го], носили пироги, кутю, узвар. Як крьосний, то він 
приготує там чи платтячко, чи сорочку, чи шось таке, 
ну, канхвети і якийсь подарок, там крьосний, там ба-
бушка. А такі люди давали гроші, канхвети, печення. 
[Чи давали печиво у вигляді ляльок?] Давали. Здобне 
[тісто] робилося. З бумаги [формочки] були, а тоді на-
кладали і вирізали. Самі малювали [на папері], шоб 
були вродє одинакові. Ну, шоб же ж давати. Канєш-
но, багато пекли. Та, хазяйка [готувала]. Вона така, 
як листок. І конячку тоже [пекли]. Робили тут [очі], 
горошинку вставляли. І носик робили, і ротик. Могли 
морквинку вставити або паличку якусь вставити [за-
мість носика]. [Печиво називалося] «баришня». І ко-
нячку робили. А зверху – наварять з буряка сок. А тоді 
платтячко і ручки, і шо хотіли замальовували.

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Довго голі ходили діти. А тоді і соро-
чечку шили. Мама чи там бабушка, но своїми руками. 
Може сусідка, як мама не може. Ну так, самі все шили. 
Ну, рівненька. Як зараз розпашонка  – така ж була 
тоже. [Рукавчики] коротесенькі або отак цільнокро-
єні. [Чи  залишали в сорочці виріз під рукою?] Нє, я 
такого не пам’ятаю. Може, хтось і залишав, но в моє-
му роду мама не залишала. Сорочечка – так і казали. 
Десь після півгоду шили, отак. То ж коротенька була, 
а тепер [як бігати починало] довшеньку шили, шоб пі-
сюна не видно.

ІГРАШКИ  Кукли нам робили з тряпок. Бабушка мені 
шила. Брала лоскутики, головку робила. Напхала 
лоскутиків і білою тряпкою обмотала. Ручки ж тоже 
робила з матерії, отак скручували і білою матерією об-
гортала. Ножки. Платтячко там якесь пошиє. Ще я в 
школу не ходила. В нас була одна хата через сіни. Вона 
жила у великій хаті, а ми у малій. Ото підем до неї, 
вона нам зробить кукли невеличкі, і підем грать. [Чи 
прикрашали ці ляльки пір’ям?] Ні. [Чи бабуся робила 
лялькам очі, носики?] Та, но вжє самі, бабушка не ро-
била. А самі робили. Тоді ж були хімічні олівці. Олів-
цями малювали. Тоді м’ячики шерстяні. Оце ж корову 
почешуть – такі були гребінчики – тоді з піском і гли-
ною мішають ту шерсть і роблять такі шарики. Посу-
ду ліпили ото з грязі або з глини. Або з глини, або з 
чорнозему.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  І тоді ми в м’яча грали, «Гілка» 
[гра] називається. Зараз мало вміють в гілку грати. Ну, 
єсть отака бетилочка, ну, така палка, а більшість – дос-
ка. Один кидає, а той б’є. А там тичка стоїть, тут нама-
льований круг. Якщо я вдарила, м’яч далеко полетів, 
я біжу до тички. Од тички назад. Як не вспіваю, стою 
там, поки хтось ударе і викупить мене. А ще варили 
їсти, паски пекли з грязюки. З глини, з грязюки. До по-
друг ходили. [Чи гралися в «Креймахи»?] Гралися. Ну, 
їх п’ять штук. Спершу береш один підкидаєш, а дру-

гий береш у руку і ту ж ловиш, шоб усі камінці в одну 
руку зібрав. Другий раз  – один підкидуєш, а два бе-
реш. А тоді по три. А послідній раз – один підкидуєш, 
а чотири береш. В «Панаса» грали. Ну це більшість ми 
в хаті грали. Або круг рисовали, за круг нільзя вихо-
дить. Одному зав’язуєш глаза, а всі бігають, а він лове. 
Поставим оцього, шо з зав’язаними очами: «Панас, 
Панас, на чом стоїш?» – «На камні». – «Шо пйош?» – 
«Квас». – «Лови дєвок, но не нас». І розбігаємося. А він 
починає ловити. Кого впіймає, тоді той Панасом стає. 
В «Цурки» грали. Вистругували з палки один кінець, 
отак навскоси, а другий кінець навпаки вистругуєш. 
Палка сантиметрів десять. Кладеш її, а цурку ложим 
на неї. У  мене палка в руках, я б’ю по палці, цурка 
підлітає і летить, і я ще повинна по ній попасти, вона 
летить там далі. А  виграє той, хто найдальше кидає 
і найбільше попадає в цурку. Залишали [цурки]. На 
другий раз же ж гратимем чим? Не кожен [свою мав]. 
Група мала свою цурку, а та – свою. А чим же грати? 
Ну як закинем десь, то тоді вистругуєм наново. Луки 
робили, з луків стріляли. [Чи грали у «Ворона»?] Ні. 
[Чи грали в «Гуси-лебеді»?] В це грали. Одна – пастуш-
ка, а то – гуси. А там вовк за горою. Гоне пастух гусей. 
І десь зазівався. А тоді гукає: «Гуси, гуси». А вони: «Га-
га-га». – «Єсть хотіти?» – «Да-да-да!» – «Ну лєтітє». – 
«Нам нєльзя». – «Почему?» – «Волк за горою». – «Шо 
он дєлаєт?» – «Ловить сірих, білих, волохатих». – «Ну, 
тікайте до мене в хату». Тоді гуси біжать, а вовк стара-
ється зловити когось. Я посчитала – не всі гуси. «А де, 
де ще гуска?» – «Та я не знаю». – «А ти, пастушко, що 
робила?» Поки так всіх гусей вовк перелове, тоді йде-
мо шукати з пастушкою гусей. Де ж наші гуси? Ідемо. 
А вони шиплять: «Ш-ш-ш». «А, ось наші гуси», – каже-
мо. А він: «Це не ваші». А у гусей руки отак, вони по-
щепляли. Як розчепим, значить, наше. А якій не роз-
чепим – то не наше. А тоді вже, як я в школу ходила, в 
«Подоляночку» грали: 

Десь тут була Подоляночка,
Десь тут була молодесенька.
Тут вона впала, 
До землі припала.
Встань, встань, Подоляночко,
Піди до Дунаю,
Візьми ту, шо з краю. 

І  вона тоді іде, кого вона вибрала, бере. На перерві 
[грали]. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Так самий старший син – з 
15-го, один не рідний матері був, а це сестра – аж із 
1941-го. Вже ж побоялась, бо тоді чуть не вмерла, по-
думала: «А кому мої діти нужні? Отака куча дітей, а 
кому вони нужні, як я помру?» Дочка [народилася]. 
Тішилися… У войну ж родилася, в 1941-ом году. Вона 
родилася 12 марта, а 22 [червня] почалася війна. Коли 
там тішитися, як война почалася? А мені вже ж було 
двадцять год, як вона родилась, так я казала, ото во-
єнні як були, шо то моя дочка, не мамина, а моя. А у 
сетри були діти, вони називали мене тьотя, а ця ж 
сестра чує, шо… і вона називає тьотя. А солдати пи-
тають: «Чому ж вона називає тьотя, а не мама?» А я 
кажу: «Так тому, шо ті ж кажуть тьотя, і вона ж тьотя 
і все». Вірили. Ну, вже ж у двадцять год, канєшно, шо 
дитина в мене могла ж бути, думаю, шоб не приста-
вали, казала так. Казала, шо чоловік у армії, а це моя 
дитина. Воєнні, знаєте, яке це? 

ЛИМАНСЬКИЙ  РАЙОН
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80 ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

АБОРТ  Оце моя мама, вже здорові ми були, десь після… 
після 1930-го году зробила, ну, як-то сама аборт, так 
вона ж чуть не вмерла. Та бабка така була. У каждому 
селі така бабка була. [Чи могла баба-повитуха роби-
ти аборт?] Ні, ні. Повитуха при родах. А цю, то я не 
знаю даже як [називали], то інша була. І  то нас уже 
восьмеро було дітей, і мати заберемініла. І то не знаю 
як, чи бабка, чи вона сама, і так плохо було, і вона 
кров’ю стікала. Знаю, шо ми спимо, думаєм: «Шо це 
нас батько не будять?» А вона кров’ю стікає. А вони 
отак поли, доски ж, не кроваті, а доски, розсунули, 
а під кровать підставили корито, і з неї та кров тече, 
а тоді врача визвали. І він її… уже виносили, я чую, 
що кажуть: «Як покойника куди ж? Головою вперед». 
І одправили в больніцу. Ну, вижила вона, вижила. [Чи 
казали, що гріх позбутися дитини?] Та!!! Казали, шо 
гріх. А шо робити? Тоді ж не було ніяких пріспособлє-
ній. А тоді ж оце мати іще після того заберємєніла, так 
уже в 1941-ім вона родила.

с. Торське
Записала Н. Гаврилюк у листопаді 2008 р.  

у с. Торське Краснолиманського р-ну  
Донецької обл.  

від Сєрокурової Параскеви Аникіївни

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИ-
НИ  У 1952-м году я вишла замуж. Дєтєй чєтвєро, усє 
живиє. Старший – 1953-го года, другой – 1957-го, до-
чка – із 1959-го, мєньшая – 1969-го. Я роділа в Кіровє 
(Кіровскє). [...] Бабка-повитуха посмотрєла – коло пу-
почка сдєлано как крєстік. Она й каже: «Оцей ребьо-
нок будє крєст носіть!» Вона вгадала. Моєму било, – 
не дай Бог, несчастная жизнь била, єго отравілі, умєр. 
Ета бабка могла угадать судьбу ребьонка. Єщьо слу-
чай. Батюшка крєстіл на дому. Такой плохой – прінєс-
лі с больніци старшего моєго, Петю. Он только смок 
з груді – і всьо. «Ви ж поскорєй покрєстіть, бо, не дай 
Бог, умрьот некрещєним!» Прібьог батюшка. Он крєс-
тів. А  свєкровь каже: «Скажи, батюшка, чи будє он 
живой, чи, може, умрьот?» То батюшка как-то узна-
ває: маслом как маже, єслі оно упітиваєт масло сра-
зу – умрьоть, єслі нє упітиваєт масло – будє жить. Он 
мажєт на носікє, лобікє, і ручьонкі, скрозь маже. А я 
кажу: «Батюшка, отєц Сєргєй, ну скажитє?» – «Вирос-
тєт, такой парєнь будєт!» І вирос! 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ  Про повитуху мама рассказивалі. Билі бабкі 
такіє спєціальниє. Зналі, как повєрнуть ребьонка, 
надо ж знать, чтоб оно шло нормально. І она памагає, 
памагає радіть. Корито було – она [баба] купала. По-
дарок дєлала. Нє було нікакіх подарков, холсти билі 
раньше – прялі, ткалі. Бабкі билі і послє войни. Ког-
да стала больніца, уже іх нє стало.  [...] Як я радила 
раскажу. Мнє било сєм мєсяцев (мама мной била бе-
ремєнна сєм мєсяцев). А  мама  – біднота же ж, тут і 
рєбята билі, і дєвчонкі, по двоє било. Да каби ж так 
дєлать?! Она шо?! Карита такіє здоровиє, дєрєвянниє, 
тяжолиє. Сами ото ж видалблівалі і ложкі, і половні-
кі. Ага! І оні, відно ж, то поднялі ж то корито да при-
давілі. І оні роділі мєня сємі мєсяцєв. І роділі нєжи-
вую. А  бабушка  – отцова мать  – такая нєдовольная. 
Каже: «Е, ти придавіла, да била же ж онучечка! Шо ж 
ти це сдєлала?!»  – «Мамка, перестаньтє, отнєсітє за-

копайтє!»  – «Ага, закопайтє!» Держуть в тряпочкє, 
манюнє, а нєживоє. Ну, шо ж дєлать? І нє нєсуть же 
закапивать бабушка. Да взяла, начала туда-сюда, ту-
да-сюда ворочать. А  тоді ротік отак розодралі: «Ху, 
ху, ху!» І оживілі. «Марья, – і маму, і бабушку Марьєй 
звалі, – живая?!» – «Да шо ви видумиваєтє?» – «Да жи-
вая ж онучечка. Давай надаві з груді, да хоть шоб оно 
ж ковтнуло». Началі, началі – і пошло. Дак я бабушку 
любіла больше, чєм маму. А бабушка мянє. І у пазухі 
іх спала. Отдєльна била хатка, а вмєстє єлі. Я в подо-
ле бабушкі і засну. Так оні, бабушка, рассказивалі про 
мойо рождєніє. [...] Как прішла с больніци, сразу надо 
купать. Я сама купала. Свєкруха отдєльно жила. Спє-
циально бабушек нє приглашают. 

РОДИНИ  [Чи відвідували Вас сусідки після пологів?] 
Обязатєльно! Пріходят. І наша дєтвора, і у іх дєтвора. 
А як мєньшого прінєсла (ані [дєті] уже здоровиє, хо-
діл уже в дєсятий клас старший) і стидно, шо роділа в 
такіх годах. Ну, бєз года сорок годов, как роділа. Прі-
ходят: «Ну как же будєш називать?» 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Єслі беременная, мєсяч-
ниє, нельзя ідті в куми. Хрьосних, кумовєй бєрут по 
нашему возрасту. На каждого слєдующєго рєбьонка – 
другіє, нє надо тєх же брать. Брать можно кого угодно: 
і чужих, і родствєнніков можна. Как там сястру дума-
єш взять, це так похлопочєшь – а нєльзя з кумою, шоб 
скандаліть. А з своімі маєш там за шо. Со своімі можно 
поругаться, а с чужой – нєт. Так лучше чужую! Одну 
пару на каждого рєбьонка бєрут. Прєдидущіє кумо-
вья нє обязатєльно пріходят на крєстіни. Било восємь 
чєловєк кумов. Поуєзжалі багато кумовья. Старшего 
сина кумá живая, а кýма давно нєма. Оні (кумовья) 
должни моліться за своіх крєстніков. Вот! Тоді гуля-
ють. Побилі на крєстінах! Подаркі – чи оні билі ті по-
даркі?! Я ж у церкві, так у менє тут багато крьостних. 
Прийдуть крєстіть, кум єсть, а куми – нєма. А батюш-
ка: «Дайтє Паше, дайтє, подержить». Я і пайду крєстіть. 
То мати уже і називає менє кумою, а сама молодая, она 
мнє дочка. Щас, кажу, побачу Свєтку, да така ж камєд-
ная. Я кажу: «Знаєш, Свєта, ти хоть при людях [не на-
зивай так], ну я ж вже старая!» – «Нічєго! Та – кума, 
шо под крєстом била!»  [...] Сразу нє крєстіш дітя. 
А там прошло сколько-то, нєсьом крєстіть. Старшую 
на дому крєстілі. Спєциально, как прішла с больніци, 
нє собираются. Только как крєстят, тогда собіраются. 
Тому шо оні [куми], как крєстят, отрєкаются. Батюш-
ка каже: «Отрєкаєтєся от сатани?»  – «Отрєкаємся!» 
Оні  – как свідєтєлі. І оні должни моліться за ніх чи 
подарочєк, чи когда… Оні нєсут крижма: полотєнце 
большоє, а то простіночка, одьож. Батюшка опускає в 
воду, чан большой. У нас мало в дом пріглашают, всєх 
в церкві крєстят. Там сторожка, там крєстят. [Чи був 
звичай класти дитину на кожуха?] Било, било! Про-
стілалі шубу, как із церкві возвращаются, на порозє. 
І кладут дітя на шубу. Кажуть: «Бралі нєкрєщьоне, а 
принєслі – крєщьоне!» Отєц і мать бєрут с шуби. Вот в 
Кіровє больше варят на крестіни борщ густий, а у нас 
нєт, обикновєнний борщ.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  У нас нє прідєржи-
валісь сорок днєй. А в церкву в сорок днєй надо ідті 
«молітву брать». Ето обязатєльно! Как Богородіца прі-
нєсла Спасітєля на сороковой дєнь, шо очістілася она, 
женщіна. Пріносіть надо у церкву. І как дєвочка – нє 
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нєсут у вовтар, а мальчіка – нєсут. А тади ж виносє, 
положе галавой. До «молітви» у нас виносілі на двор. 
Ну нє так-то сразу, двє-трі нєдєлі пройде. Ну шо ж, 
малєнькє, нашо ж носіть?!

«ПОСТРИЖИНИ»  Слова «пострижени» нє било. Про-
сто говорілі: «Пріході постріч!» Стрижот крьостний і 
крьостная. Садят рєбьонка на стол. Нічєво нє раскла-
дивалі пєрєд рєбьонком, шубу нє іспользовалі. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Чи ходили лікуватися до зна-
харок?] Я  нє ходіла. Я  водічкою свячьоною помачу, 
помачу. «Отчє наш» прочітаю. У мєня і сєйчас єсть 
вода йорданская. Вода должна бить всєгда. Она на 
Йордана вся вода вичітиваєтся. У нас била хатка. Нє-
достаткі, нє надєть нічєго на дітя. Дітя, Маруся звать, 
може мєсяцев сєм  – восємь. Она така толстєнькая, 
гарнєнькая, бєлєнькая. Она у нєво, в мужа, русява. 
Ага! І  она простуділась. Так холодно, так і пєчь… 
дров [не було], нєчєм топіть. А  я вянікі вяжу. А  до 
нас ходіла жинка больная, паралізованая – она качає 
дітя. А я вяніки вяжу. (І сєйчас многіє вяжут на про-
даж). І ночью вяжу. Дак она [дочка] захворала. Как 
ето єхать в больніцу, даже намьоку нікакого такого 
нє било. Ляжить она в люлячкє. Оно шо і сопєлькі, і 
в глоточкє – простуділась. Нє знаю, шо дєлать. При-
ходє тьотка да каже: «Ну шо ж, она нє відєть?!» По 
глазам смотрєла. Я  говорю: «Господі, да там дітьо 
мучіться, да хай би оно уже умєрло, да ше будуть!» 
Раньшє так і казалі: «Хай Господь забірає, будять 
єщьо». А дєлать аборт грєшно, грєшно! [Чи виліку-
вали Ви дівчинку?] Да, да, сама свячоной водой лє-
чіла. Ніхто нє ходіл к бабкам! [Як лікували нічниці?] 
Я сама носіла, надо ночью, поздно вєчєром. В подол 
же ложу і іду до курєй: «Кури, кури, красниє дєвіци, 
ви ночь нє спітє. Натє вам безсонніцу, а младєнцу 
(такому, такому) дайтє сон!» 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Купілі. 
Ну це вже, як беруться здоровенькіє. В пять – шесть 
годов, да нє зналі. Дєсять годов моєй Марусє, а я нє 
бєрємєнная била. І  нє било у мєня мінструациі. Как 
родила єйо – і всьо, прекратілось. І думаю: «Да шо ж? 
Нє совсєм старая єшо». Люді приходять в церкву із 
дєтьми. У меня нєма. І шо ж – дєвчонка одна! Надо би 
сєстричку! І забеременєла, і нє знала. А поєхалі с нєй 
в Славянск, да каже: «Ма, а кукли такіє большиє стоят, 
да купітє!» Как разрєвєлась на весь магазин. «Ну ку-
пітє мне сєстрічку!» Тє продавщіци смєяться: «Она ж 
нєживая». – «Ну і шо, купітє, купітє!» [...] Пугалі дєтєй 
бабаєм. Зять жил пять годов, у іх получилось там, что 
дєвочка убіта на дорогє. Оні прішлі до нас. Пять годов 
у нас жілі. І  мальчик  – он коло мєня спав. Там била 
краватка. А  он плачє, нє хочє коло іх. Значіт, сюда. 
Крутітся, подхніківаєт. А я позштовхую кулаком: «Ба-
бай, бабай!» 

с. Шандриголове
Записала І. Щербак 6 листопада 2008 р.  

у с. Шандриголове Краснолиманського р-ну 
Донецької обл.  

від Приходько Марії Іванівни, 1933 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  Я в больниці [наро-
джувала]. Двох у нас в селі, тут у нас була больниця, 
а вже третього – в Дробишевій. [Де Вас мама народжу-

вала?] В нашому селі, тільки не знаю, чи вдома родила, 
чи в больниці. За це не скажу. [Чи у вашому селі були 
такі бабки, приймали пологи?] Були. Баба-повитуха. 
Якось там пуповинку вона зав’язувала чи шось там 
таке. [...]  Ну, ту пуповину нашось бережуть. А нашо – 
то не знаю. Мені то оддавали у больниці пуповину, 
а де я її дівала, то не помню. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  Одну пару 
[кумів брали]. В нас заведено брати одну пару кумів. 
В нас більш не було.  [Чи Ви хрестили своїх діток?] 
Хрестила. Не знаю точно, але мені кажеться, шо із мі-
сяць було моїм, як я хрестила їх. Одного куми хрес-
тили, по-моєму, в Дробишевій, другого – в Новосе-
лівці, і третього там. І я туди й не їздила абсолютно. 
Шось вони і казали, як приносили з церкви, але, їй-
право, забула.  [Кум з кумою на хрестини] на криж-
му приносили дитині – і кум шось приносив, і кума 
шось приносила. Це в нас носять. Крижму бережуть. 
Як дитинці там буде плохо, то тоді нею укривали чи 
шось там таке робили. Я просто берегла, так вона ле-
жала собі. А де я її діла – то не помню. Чи в пелюшки 
пустила?..

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ  Ми самі 
називали. Як нам схотілося, так ми і назвали. Вікто-
ром назвали, у нас в роду не було Вікторів. А то Коль-
кою назвали, бо чоловік у мене був Колька. А меншо-
го – Ванею назвали, бо у чоловіка був брат Іван. Ну, не 
так, шо вибирали такі імена, шо їх і не вимовиш. У нас 
такі прості імена. [...] [Як казали на першу дитину в 
сім’ї?] Первісток казали.

«ПОСТРИЖИНИ»  У  год, «стрижини» називалося. 
Крьостний стриг. Ранше колись у крьостні брали 
своїх, родичів. Ну, сиділи, гуляли, випивали. Бать-
ко бере дитину на руки, а крьостний стриже. Стри-
же навхрест, хрестичка вистригає. Спереді, ззаді, 
по боках хрестичком волосся повирізає потрош-
ку. А  вже опісля, як пройде врем’я, то вже стригли 
по-настоящому. У нас тоді постригли, пообідали  
та й усе.

МАНГУШСЬКИЙ  
РАЙОН *

c. Дем’янівка 
Записали Л. Артюх та С. Маховська  

22 червня 2012 р. у с. Дем’янівка  
Першотравневого р-ну Донецької обл.  

від Прокопенко Людмили Прокопівни, 1936 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Різать на празники неззя, особєнно на 
святкові празники. Неззя їй ні різать, ні рубать, шить 
неззя, вязати неззя. [Як пояснювали, чому дитина на-
родилася з вадами?] Нічо не кажуть. А в нас тут уже 
казали, шо надо нє грішить. [Чи могла вагітна жінка 
бути присутньою на похороні?] Мабуть, нє. Я  була 
вагітна, то даже до ворот не дойшла, мене вернули. 
Не можна було дивиться. Сказали: «Нєззя, іди додо-
му». Я прийшла додому і не ходила більше. А на ве-
сілля – да.

* До 2016 р. – Першотравневий р-н.

МАНГУШСЬКИЙ  РАЙОН
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БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ  То були ж бабки-повитухи. Пуповину перері-
зала, зав’язувала. За повитух я чула. Це, було, читаю 
книжку, шо повитуха там прийняла новороджєного. 
А як вона робила, куди шо дівалося – мама не розка-
зувала. У нас в селі не було бабок-повитух. У нас була 
фельдшериця, вона прінімала тут багато родов, но на 
неї не казали, шо «повитуха». [...] Я  народилася тут, 
прямо на дорозі, мене везли – не довезли. Там роддом 
був, чи просто акушери тоді. Так шо я в степу родилася. 
Я дуже люблю степ. Оце як мій чоловік був, ми з ним, 
як була возможность, по степу проїзжаєм. Я работала 
в степу. [Після народження дитину] у тряпки замо-
тали. Зав’язали пуповинку. Не знаю, не бачила [чим 
зав’язували]. [Що робили з пуповиною?] Тоже не знаю. 
Не ховали, я знаю, не ховали. У нас цього не було. До 
войни тоже не було добре. Мене одвезли в больницю. 
Маму додому як привезли, тоді вже вона мене купа-
ла, кормила. Сама купала, не було нікого. Вони самі, ні 
свекруха, ні мама. [...] Мені помагала свекруха купать. 
Приїхали з больниці, в первий же день викупали дити-
ну. [Що додавали в воду, коли купали дитину?] Я знаю, 
було… Я  навіть коли голову мила, мама мені казала, 
шо нарви любисток, щоб хлопці любили. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ   Куми були мамині сестри. 
Хто як [брав]. І своїх, і чужих беруть. Нас же ж багато 
було. Це там жили куми, в їх були сестри мамини і па-
пини брати, а тут, вже як діти рождалися, тут уже бра-
ли чужих. От, напрімєр, у мене тьотя ще, моя крьосна, 
а вже в моїх сєстєр тут були. [Чи можуть куми бути 
подружжям?] Та, мабуть, так не буває. Даже, кажуть, 
як женяться і хотять там жениться, то кажуть: «Та 
вони ж кум і кума». Неззя, шоб вони женилися. [Чи 
можуть бути одні хрещені для кількох дітей?] Да, таке 
у нас є. Одна крьосна нєскольким дітям. Троє в мене, 
у всіх вона крьосна. [При виборі кумів дивляться], на-
вєрно, шоб добра була людина. Кого попало з дороги 
не візьмеш. А шоб якійсь приятєль то був. [Чи брали у 
вас «стрічного кума», якщо діти довго не народжува-
лися?] У нас такого не було. У нас дітки ведуть. У нас 
у всіх дітки є. У мене три крєсніка і три хлопця. [Чи 
кажуть, що жінка має похрестити першого хлопчика?] 
Кажуть. [Чим це пояснюють?] Не знаю. [Чи шанують 
у вас хрещених?] Да. Пока малі були, то купляли там… 
У мене один крьоснік і досі каже: «Мені так було хо-
рошо, як оце батьки ідуть». А мати учителькою була і 
іде на собраніє, а не до крьосної. [...] А дітей во время 
войни хрестили. Я помню то, як мене вже хрестили. 
Ще хату не спалили нашу. А во время войни, я помню, 
привезли батюшку. У нас в хаті багато поприводили 
з дітьми, і корито стояло на скамєйкє, така табуретка 
була. І нас ото головою окунав, бризгав на нас. Кругом 
корита… ото не помню, чи з свічкою ми ходили, чи без 
свічок. Помню, шо одна дєвочка… малих роздівав на-
голо. Дєвочка, було, мабуть, їй годів дванадцять, тоже 
роздєлась, а він каже, шо ти нє, одінь. То були ритузи. 
[Через скільки у вас хрестили дитину?] Хто коли зду-
має. Кричить дитина, то у кого не буде кричать. [Чи 
занурюють дитинку повністю у воду?] Ні, поливають. 
Водичку тьоплу. [...] Раньше казали «крижма». Я  як 
хрестила, то брала крижмо. [Що робили з крижмом 
після хрещення?] Не знаю. То береш або білого, або 
баєчкі тако. А зараз, кажуть, полотенце таке. Святку-
ють [хрестини]. Я як хрестила, це ще я дівчиною була, 

у мене перший крьосник був, даже я і не їздила в церк-
ву. Я рано огород полола, а вона прийшла до мене, та 
женщіна, каже: «Кума, кума!». А я ж полю собі, я там 
знаю, шо я кума. А тоді: «Люда, та ти ж кума!» Я кажу: 
«Як кума?» – «Та ми ж вчора возили хрестить Льошу і 
записали тебе кумою». Ну, записали і записали. На ве-
чір пішла. Рис зварили, курятину. Борща не було. Бра-
ла шось дитині: костюмчик там якийсь чи шо. Тоді у 
батюшки вони брали хрестик. Це повинен крьосний і 
крьосна. А у мене вже хто купляв, я не знаю. Но крьос-
ний їздив. А мене, оказується, вони шукали, а я тоді 
встрічалася. Ну придумали, вечором мене шукать! 
У мене три крьосніка.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Носили. Коли малень-
кі були, носили. Приносили кутю оце ж з риса і там 
якийсь подарочок – чи платочок, чи шо. А ми вже од-
дарювали: кутю і подарочок. Казали: «Батько і мати 
прислали кутю». Ми приймали. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  У нас була та фельдшериця, шо 
всім помагала. А так бабок не було у нас. Корь же ж, це 
ж як обично. Скарлатіна там в дєтствє, ще була у нас в 
дєтствє. Зараз її вже давно не було. Краснуха. У мене 
сестра боліла і брюшним тіфом. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Або в 
капусті, або в річкє виловили. Вони не знали. Тепер 
діти все знають, а наші не знали цього.  [...] Ну, було 
таке. У нас ходив дєд посівав, а дєд з усами, так мен-
ший син боявся дєда з усою і жабу боявся. Купляли 
жабу на рєзінкє, так дєлаєш – вона пригає. Я ото жа-
бою попригаю, то він не злізе з дивана. 

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Колискові і не знала, а співала, 
шо в голову прийдеться. Було, шо роблю, а положила 
у люлечку, співала: 

Ой, люлі-люлі, прилетіли гулі, 
Стали думать і гадать, 
Стали Сашечку годувать.

с. Стародубівка
Записала Ю. Буйських 16 червня 2012 р.  

у с. Стародубівка Першотравневого р-ну  
Донецької обл.  

від Іваніної (Педченко) Віри Семенівни, 1937 р. н.,  
родом із м. Донецька  

(у с. Стародубівка мешкає з 1958 р.)

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК  Тут був фельдшерсько-аку-
шерський пункт і родильне відділення тут було. Ну, 
там просто акушерка була і санітарка. І я тут рожала 
обох. Я трьох рожала. Одного рожала в районі, ну те в 
мене родилося з пороком серця, вмерло, а опщім три 
сина було. Зараз остався оце один. І той помер, самій 
меньший, опухоль в голові була, оставив мині внука. 
[Плаче.] Да, виріс [онук] уже, отслужив, женився, за-
раз в Маріуполі. Ну, тіки немає де жить. Наймають 
квартіру – дуже дорого. 

БАБА-ПОВИТУХА  [Чи чули Ви, що раніше були баби, 
які вдома пологи приймали?] Тут не було. Тут була 
якась одна жінка, яка, ну, прєривала бірємєнность. 
Тоді ж не розрішали робити одразу після війни. Так, 
а  шоб приймала,  – ні, повитух не було тут. Може, 
раньше й були, ну, я ж кажу, шо я тут з піісят восьмо-
го року.
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АБОРТ  [Чи багато жінок переривали вагітність?] Нє, 

це я чула од людей, а шо тут було на самом дєлє – не 
знаю. Там, у селі щє як я жила, до… ну, до… після вой-
ни нас батько оставив, там була така, шо виручала. 
Ну, остались молоді вдови, пооставалися, а молодость 
свойо бере. Ну, одна оставила четверо діток сиротами, 
пішло зараженіє – і вмерла.

НІКОЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН *

с. Темрюк **
Записала Ю. Буйських 20 червня 2012 р.  

у с. Старченкове Володарського р-ну Донецької обл.  
від Шейко (Лизунової) Надії Артемівни, 1925 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  От бірємєнная, єсі ти бірємєнная, 
нільзя на празнік ні пугавіцу пришивать, ну, тапаром 
рубать нізя. А  патаму шо ти от пришйош пугавіцу і 
вазьмьош за какоєсь мєсто, ну, може, задніцу пачю-
хаю – зашьйоца задніца. Рібьонак в нас тут в адней, 
зашилася у мальчіка, раділа, і зашилса заднік, да. Дє-
лалі ш йому апєрацію, вставлялі трубачьку. А ана на 
Паску пришивала пугвіцю – так шо нікада ні дєлай в 
празнікі. Нізя ні пугвіцю, ні... А друґая на Паску руба-
ла дєріво і раділа рібьонка, і губу отак вот періруба-
ло, да. Це очєнь бальшиє празнікі – ґрєх бальшой на 
празнікі дєлать! Ні дєлай, дєтка, може, замуж вийдєш 
да й будіт рібьонак – ні шей пугвіцю, нє рубай, нє реж 
нічєво, нічєво. Всьо наготов і єштє, а такоє нізя дє-
лать – ета я знаю. Васкрєсєньє єсть васкрєсєньє – ат-
дихай. Гасподь сказал – атдихать нада. Асобєнна када 
бірємєнная, Боже, я вот і всьо дочькє наказивала – на 
бальних нільзя, вот ти ходіш бірємєннай, ідьот чела-
вєк бальной – атвєрнісь, атвєрнісь, нє гляді на єво, бо 
родіш рібьонка калєку, да. Пєрєхрєстісь вот так, уві-
дала – пєріхрєстісь і атвєрніся, о. Так ето нізя. Бірє-
мєнним на похаранах хадять нільзя і нада толька гля-
дєть на красівих людєй. От ідьоть красівая женщіна, 
там мущіна [некрасивий], ґляді, на таво не уґлядай-
ся – родіш рібьоначька красівава, а то родіш бальнова. 
Оце от я знаю, іщє мама мінє наказувала. Бірємєннай 
на похарани нільзя хадіть, нізя хадіть, того шо там ба-
тюшка правіть, памінаіть, а то нє родіш рєбьонка або 
шось случіца. Це такоє. 

БАБА-ПОВИТУХА, ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Била 
бабушка тут. Навєрно, ж ана і мінє принімала, бабуш-
ка, я ж нє знаю. А я знаю, шо сістру как раділа мама, 
так принімала бабушка дома. Дєтка, нічєва ана нє за-
варівала, нічєво. Ана покупаїть єйо [вагітну], папа-
ріть, шоб лєхше раділа, о. І родіть. І рібьонка ш тада 
возьмьоть, пуповіну пєрівяжить і всьо, і пайдьоть да-
мой. Мамі рассказала, как купать, как усьо, а больше 
ана нічєво нє дєлаїть. Пупавіну пєрівяжить, заматаїть, 
запєлінаїть єво і паложить возлі мами. Ну, «бабушка» 
і всьо – і у нас нікак нє називалі. [...] Угащєніє, а как же 
ш. Канєшна, бабушку, всіда бабушку пріглашают на… 
када дєнь раждєнія єй, угащають бабушку. І как праз-
нік, какой празнік, єй нєсуть угащєніє. Я как бо́льшая 
била, дак сначала да, а то мама сама, от. [Чи запрошу-

* До 2016 р. – Володарський р-н.
** До 2016 р. – с. Старченкове.

вали бабу-повитуху на хрестини?] Да, а как же. Ана 
ш самая главная  – паймала. Гаварілі «паймала». [Чи 
приходили на похорон до повитухи ті, кого вона при-
йняла під час пологів?] Ну а как же! А как же ш – усє, 
хоть і бєдниє билі, а всє ішлі на похорон, харанілі ж 
єйо. Скажут, шо всє внучата прішлі тібє праважать, 
от. Хаділі, хаділі, і маі радітєлі хаділі ш, і я ж бєгала.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  [Скільки часу вам давали 
на декретну відпустку в колгоспі?] Ой, дєтка, скока 
давалі?.. Мабуть, мєсяц да радов і мєсяц послє радов – 
і на работу. Бо я раділа, хаділа бєтони мить, далі та-
кую работу, шоб рібьонка закачать і мить. А щяс па трі 
года сідят, відіш.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Вот і лікувала, була тут бабуш-
ка Катя, ана щас у гораді живьоть. Ой, а как єйо фа-
мілія?.. Била… Валасовічь. Ана вилівала іспуг, дєтка, 
када спужаєшся. Вот дєті плачуть, ні спять, ана вилі-
вала яйцамі. Ото трі раза павідьош і всьо. То у дітєй 
у малєнькіх, када раждаліся, младєнчєскає биваєт та-
коє. Такоє, ну, такой приступ у рібьонка. Тоже бабка 
шептала. І  то, єслі бабка придьоть, пашепчіть, і єслі 
на виздаравлєніє – йаму палучі, єслі умірьоть рібьон-
ку – йаму пахуже і ті умрьоть, нє вилєчіть і бабкі ат 
етава, вот етай. Малітву чітають стариє женщіни. 
Катя Валасовічь била всігда, ну, спасала дітєй, насілі. 
Єслі жить рібьонку – значіть, помагаіть. А с іспугу, вот 
баітся рібьонак там чі шо, даже взрослий другой спу-
жаєца, шо пайдут, да і ана на яічко виліваєт, а тагда 
разбіваіть яічько і ано на вадє показуваєца – чьо ти, ат 
чьо ти спугался. Відно там: ну, чі чєлавєк, чі скатіна, чі 
сабака, чі шо, ну, там ото всьо виліваєца у ваду свічьо-
ную, і ано паказиваєт. Вот ета Валасовічь живая пас-
лєдняя, а та, шо принімала, теї нєма бабушкі, та вже 
вмєрла, та Бох його знаєт, с какова года ана. Ана как, 
в каком гаду?.. Забила в каком гаду умєрла та, а ета 
живая, живьоть в городі, но слєпая, аслєпла на абоіх 
глазах. У дочкі живьоть. Жила тут, ана продала дом, 
муж умєр і вьєхала ана туда, дєтка. У дочкі живьоть.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  У батькі було іщьо… я іщьо 
нє раділася, у батькі пєрвая жена умєрла, да, било у єй 
шестєро дітєй, у їх, у батькі, а у мамі двоє – мужика 
єйо убілі махновци, как билі раньше махни, убілі, а в єї 
двоє дітєй. І мама сашлася с етім батькам. А раньше ні 
так, по любві ти как сичас – по любві сходіца. Батька 
сказал: «Вот іді на єво замуж, он хароший чєлавєк». 
І мама пашла, двоє дітєй. А тут ґаладовка, а тада ш, 
ну, дєті разьєхаліся, так у єво асталася двоє живих, 
а у мамі адін син асталса. І я раділася в двацать пятам 
гаду. Послє била дєвачька, но умєрла. А адна дєвачька 
тоже живая била, расла, но тоже маладей умєрла, со-
рок год – і вмєрла, у Жданові жила. Адна я оце астала-
ся. А тє вже всє памьорлі.

АБОРТ  Ну, хто їх знає, хто как, дєтка, хто багато [абор-
тів] дєлал, хто каждий мєсяц, как бірємєніть. У нас тут 
адна женщіна дак – о-о-ой, уже ні счьот, навєрно, дє-
лала. І сама дєлала, кровью ісхаділа, но ана вже вмєрла 
давно. Старша мінє, багато старше. Ну, канєшна, ґрєх, 
мая дєтка, ґрєх, ано всьо ґрєх сдєлать аборт. Так то ти 
сдєлаєш аборт малєнький, нєма нічьо, а как бальшой, 
викідают рібьонка, – ото грєх бальшой, а це Гасподь 
прастіть. В чєтирє мєсяца, чєтирє мєсяца с палавінай 
начінаєца у нево пєрвоє буяніє – і уже знаєш, што чє-
тирє мєсяца с палавінай.

НІКОЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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84 ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

НОВОАЗОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Шевченко
Записала Ю. Буйських 18 червня 2012 р.  

у с. Шевченко Новоазовського р-ну Донецької обл.  
від Ралюка Олексія Петровича (Р. О.), 1929 р. н.,  

та Ралюк (Баган) Розалії Василівни (Р. Р.), 1934 р. н.,  
переселенки зі Львівської обл. 

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА  Р. О.: Да, в лякарню. Ко-
ньом [відвезли]. Така бідарка, одноконка, «бідарка» 
називаєця. Два колєса і оглоблі, і один кінь запряга-
єця. Але це було вже, це було у підисят п’ятом году, 
як Володя первий родився. А, в піісят шостом, да. Же-
нився в піісят пятом. І  прийшлось, і всьо время так 
получаєця, як токо-то біда – то, погоди, ноччю. А тоді 
в нас строїли дорогу асфальтірованную, не було ж 
дороги вопщє. І от дорога із Козацького в Красноар-
мєйськ – там порили, така… канави, і я того коня за 
поводок, ночью темно, разів п’ять падав із коньом. 
Вона в бідаркі сидить, така, ну, я не знаю. Ти не ба-
чіла такіх? Одноконка така. Один кінь в оглоблі, ота-
ко сидиш отак, ноги опущєні, як от туда, і отут така 
спиночка. А я коня за поводок вів, ноччю темно, там 
ями такі, кінь падає, і я падаю, і вона вже унутрі. Я єлі-
єлі довіз, ну, й ноччю вона родила. А тоді друге, Валю, 
тоже я… Валя – сідьмова мая. Дощь такий! А тоді ж не 
було ні… тока коньми, от. Пішов до бригадіра, пока до 
бригадіра допросився коня, то запріг лінєйкою уже. 
Не бідарка – вже лінєйка, «лінєйка» називаєця, така, 
там уже пару коней запрягаєш, да й то вже їздили 
бригадіра, прєдсєдатєля на лінєйках – то вже хароше. 
Така площядочка, чітирі колеса, доска на ходу, вона лі-
нєєчька, це спіціально такі люди їздили – начяльство. 
Тоді дощь лив такий, шо, не дай Бох, тоже мині, по-
мню як сьодні. Сєргєй уже второва фєвраля родився, 
ну, зіма ж, тоже ж так отими коньми. Пока дотянеш 
до Красноармєйська, дак вже не радий, шо вже іх… 
А  повиростали всі харашо. А  січяс  – тфу-тфу, слава 
Богу, діти харашо. [Де Вас мати народжувала, вдома 
чи в лікарні?] Р. О.: Даже не знаю. Р. Р.: Може, на степу. 
Було, шо і на роботі схватки і так. Ну, не сама, робили 
ж люди. Ну, як то було, шо… я знаю, і… шо і в степу 
було. [...] [Чи були у вас баби, які приймали пологи 
вдома?] Р. Р.: Були. Раньше. І тут були, і тут були таки, 
шо дома рожали. Р. О.: Вже мати то порозка [зувала]. 
Як мати рожала, дак була. Ну, шо я, тобі я вже і мало 
розкажу шо. Мати казала, шо де… то й там і рожає, і… 
а конкрєтно я не… 

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД, ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  
Р. Р.: Два с половиною місяці [тривала післяпологова 
відпустка]. Два с половиною місяця до, два с поло-
виною місяці і після родов. Р. О.: І ото мале не мале, 
єслі больне  – справка єсть,  – будеш біля його, нема 
справкі… Р. Р.: …І було так, помню, як сьогодні, два с 
половиною місяця коньчилось, бригадір (то й я ж на 
фермі робила, уже дояркою робила): «Завтра шоб була 
на роботі, от». Ну, кажу: «То ж мале іщє». – «Це мині 
не нада, от не прийдеш на хверму – вигоним с ферми!» 
Всьо. І береш ту дитину – в садік, яслі тоді називали. 
Два с половоною місяці – дитина в яслях. Р. О.: Не дай 
Бог згадувать! І раньше… Р. Р.: А січяс, слава Богу… 
Р.  О.:  Січяс тисячі дають, каляскі в каждой. А: «Не 
живем». А: «Ой, погано, ой». Р.  Р.:  Чітирі, трі-чітирі 

года в городі дают. Р. О.: Я вже кажу: «Якби от хотя би 
ви один день пожили, шо ми побачіли раньше!» [...]
Р. Р.: Ну, бігала кормила груддю, да. Отак і всі троє ви-
росли в мене.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Як Ви вибирали кумів?] 
Р.  О.:  Ну як? Р.  Р.: Хто нравився. Р.  О.:  Посовєтова-
лись: кого куму, кого кума, – і всьо. Їх пригласили, і 
вони поїхали похрестили – так, як обично. І так ми… 
Діти наші хрещєні сразу – тока вродились. І через… 
коли там  – місяць чи раньше. І сразу хрестили. [...]  
Р. О.: Хрестили. От дітей ми вже хрестили. [Чи таємно 
хрестили дітей?] Р. О.: Я даже не знаю. Нє, тайно нє, 
бо і машину брали, машину дали мині. Р. Р.: В Крас-
ноармєйску церква була. Р. О.: Ти забула. В Конькові, 
в Конькові. Ти забуваєш. [Чи Ви домовлялися зі свя-
щеником заздалегідь?] Р. О.: Ти знаєш, я даже і забув. 
Р. Р.: По-моєму, це було все врем’я в воскрисеньє, вот. 
Р. О.: Даже я от помню, шо вроді я не домовлявся. А, 
ну, хрестили, отмічяли, гуляли.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Чи зверталися до шептухи, 
коли дитина хворіла?] Р.  Р.: Ну, я такого не помню. 
Р. О.: Були, були. А Лехка – помниш? Шось болів… Як 
він… а вона спічку запалила, а він, кажись, Володя був 
малий. А Лехка, баба Лехка, фамілія її, а вона була така 
знахарка, не знаю, може, вона так тако названа. Ну, а 
ото як спічєчька, це я свідєтєль. Він шось болів силь-
но, шо там було, кричяв, то… Ми її погукали, вона 
прійшла, до його пошептала, спічку запалила, а тоді 
щє шось, чі горить о, це [нерозбірливо], ну, шо-то шо, 
коли запалила, він як глянув – і успокоїв. Таке. Да, да, 
бабка.

Записала Ю. Буйських 18 червня 2012 р.  
у с. Шевченко Новоазовського р-ну Донецької обл.  

від Лишишак (Радик) Ірини Гнатівни, 1934 р. н.,  
переселенки із с. Волиця Дрогобицької обл.  

(нині – Республіка Польща) 1950 р.

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА  Моя мама так родила всіх 
дома [в Західній Україні], в больниці не родила, да. 
Вона родила одного сина, Андрія. Даже той… ну, щє 
був після нього Іван. Андрій… так родила, було, якраз 
у войну у погрибі, там в сусідив, да, бо тоді той… у 
хатах у нас не розрішали, бо нам… нас ото кого ви-
селяли, кого… сиділи по погрібах. Там десь шось під-
ем зготовим шо-небудь, та й так ото там сідимо і там 
той… їмо і все. Ну, і голодні були, всяки були, от. Так 
ото там родила. І такий хороший хлопець, тоже ж досі, 
він живе тоже у Маріуполі, він тут не живе. То наши 
діти всі і сестри в Маріуполі. Мамі ніхто не [допома-
гав], як того сина родила, сама в погрибі, і там самі 
перев’язали, там була така старенька, тоже старіша 
мами, і перев’язала там то пупок, то ше там шось  – 
і так і родила, і так виросли. І там такий мужик! [...]  
[Чи були баби-повитухи в цьому селі?] Може, й були, 
но ми ш тут не жили, ми жили там ши, в Западній, як 
у войну. Вже як ми приїхали, то ми так, правда, ше не 
знали, де шо до чого тут. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Так вроді тут не було [шептухи], 
хіба їздили туди, в Красноармєйск, і там були таки 
бабушки, от. То там їздили, як діти боліли тим мла-
денческім, то там возили тоже ш так само, от. А так 
вроді тут не чули нияких таких бабушок, от. Возили 
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і до бабушки, возили і в больницю. Но в нас тут був 
на Козацькому такий врачь, нам запрещяли возити до 
бабушок, а той врачь казав, шо наоборот, шоб везли 
до бабушки: «Отам є, і там, – каже, – така й така ба-
бушка, шо їжіте [їдьте], вона вам там нашепче то води, 
то, може, ше шось скаже». І ото той так. В мене отой 
во дуже болів, він даже відстав, в мене ті два, старший 
і самий менший, – то такі здорові мужики, а він дуже 
болів, та він трохи відстав від їх, от.

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Михайлівка
Записала Н. Гаврилюк у липні 2009 р.  

у с. Михайлівка Олександрівського р-ну Донецької обл.
від Щербак Інни Вікторівни, 1975 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  В воскресєньє не можна робить. Ва-
рувать нельзя, та, вообще, ворожить. Це бабушка ще 
моя покійна розказувала, що нельзя шить, воду ви-
ливать в воскрєсєньє. Вишні не рвать, щитається, як 
украв. Як вкрадеш, в дитині буде родимоє пятно. На 
кладбище нельзя беременним ходить. Про випадки з 
калєками – у нас такого не було, не чула. Я не виво-
дилась з дітьми на сороковий день. Церква рядом, но 
почти ніхто не ходе в церкву. Оце на Пасху всі йдуть. 
Беременну нельзя брать в куми, а чого – не знаю! На 
кладбище нельзя ідти, бо гроб забивают, шоб не іспу-
галась дитина – не завмерла! 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПОЛОГОВИЙ БУДИ-
НОК, ВІТАННЯ БАТЬКА  Бабушка розказувала, що 
повитуха пуповину перерізала, була бабушка-повиту-
ха. [Повитуха могла визначити долю дитини?] Каза-
ла, смотря какіє бабушки були. Могла і зразу сказать: 
буде жить чи ні. [...] А пупок, коли відпаде, віддають і 
бірочку [з полового будинку]. Лежать пупки. У мене 
Саша, як в перший клас пішов, сказали, треба, щоб 
пупок розв’язав. Він розв’язав. Непогано й учиться. 
У мене Віта хорошо учиться. Оце буде Люда в школу 
йти. Мало в школі малих дітей. [...] У больниці дару-
ють акушерці цвіти, конфетки, шампанське беруть. 
У нас кажуть «роженіца». [...] Чоловік – как обично в 
кожному селі: п’є з друзями, поки додому не приве-
зуть, – «обмивають дитину». 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Імена вибирали так: Віку назвав 
чоловік, Сашу назвала я, Люду – вибирали кучею, на-
звали в честь бабушки, Кирила  – Віка вибирала, за-
хотіла, шоб Кирилом був. Русланчика… Пішов у нас 
в магазин чоловік, кажуть: «Люда у вас є, возьміть на-
звіть його Русланом», – от Руслан і Людмила. А Веро-
нічку на сємєйном совєтє вибирали.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ПОХРЕС-
ТИНИ  Кумів, обично стараємося, шоб своїх брать. 
У мене ось двоє – на Люду, Русланчика – брати обоє, 
а кума – чоловікова, третього, сестра. На кожну дити-
ну нову пару берем. За кумов не беруть дітей. Беруть 
молодих. Молодших за себе стараються. Кажуть: єслі 
батько або мати дінеться, кросна мати більше про-
живе і таке… Дитинка залишається сиротою, і беруть 
крьосні. [Про «стрічних кумів»] не чула. Це «переку-

пляє» крьосний. У  мене кросна є, а крьосний вмер, 
нема. Можна перекупити, шоб кум був. Кума должна 
дитину через окно передать, і він буде кумом, і все. 
Єслі куми немає, значить кум передає. Кума купує 
крижно, должна взять, а кум крестик купує. [...] Коли 
крестили, – хочеш, щоб всі прийшли, то гукаєш. А як 
не хочеш, то зібрали своїх родичів і все. Коли куми за-
бирають і привозять після креста, кладуть дитину на 
кожух. Я знаю, в нас, як Віку крестили, привезли, ба-
бушка її садила на кожух і мєлочью обсипала, шоб ба-
гата була. А ось я крестила дєвочку, то тоже на кожух 
ложили і тоже дєньгами обсипала, шоб не боліла, шоб 
здорова була. [...] Хрестимо після народження, хто 
зразу хрестить, через місяць, хто через дев’ять міся-
ців, а хто і в год старається хрестить. Прикмет під час 
креста не знаю, не чула! В церкві, єслі мальчик, то до-
лжен кум брать перший, єслі дєвочка, то кума долж-
на брать на руки. [...] Похрестини – після хрестин на 
другий день опохмеляться йдуть. Кумів не катають на 
хрестинах. Це як остання дитина, матері забивають на 
весіллі кол. А на хрестинах – ні!

«ПОСТРИЖИНИ»  Коли дитину стрижемо, як на год 
собираємося, то ложим на кожух. Ложуть на кожух 
дєньги, бутилу становлять… І до чого поповзе  – та-
ким і буде. У нас Віка потягнулася за книжкою і за 
дєньгами. Саша у нас бутилу взяв і книжку. Люда тоже 
потягнулася – книжку і дєньгі. Руслан тоже книжку і 
дєньгі потягнув. Кирюха – три роки – тоже за книж-
кою. У нас кажуть: «Збираються стригти». Кум стрі-
же, кума держе. Вирізають хрестиком зразу, і налисо 
стригти під машинку. Волоссячко собіраєм, і тоже ле-
жить на пам’ять. Повирастають, поотдаю їм.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ 
ВІД ГРУДЕЙ»  До року перший крок. Вероніка повзає, 
як обезьянка, на четвереньках, ногу під себе. Стано-
виться і знов повзає. У нас кажуть «пута перерізать». 
Ножик надо брать, пута перерізать – зразу піде. І це 
правда! Люді, Кирилу перерізали пута  – вони зразу 
і пішли. [...] Годувала Віту год і два місяця, Сашу  – 
дев’ять місяців, Люду – три місяця, Кирила – три, Ве-
роніку – півтора місяця, не дала і все. Нічого не на-
биралося [молока]. І щітки совала, і зельонкой мазала. 
А вертать [до грудей] нельзя – буде глазлива дитина!

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ  Чим більше дитину хова-
єш, тим більше її глазють будуть. У  мене вот Людо-
чка була, вот батько був, шоб він погано подумав – ні, 
а глянув, сказав «онучечка моя», і цілу ночь, і цілий 
день надо качать і носить. На люди я виносила через 
місяць, півтора. На вивід в церкву молитву брать не 
ходила. Це при крещенії, коли він крестіть, він і мо-
литву дає і все дає. А зглаз – сама, я воду кружками 
переміряю. Беру дві кружки, одну набираю кружку 
повну. Беру ложку і з повної кружки воду переливаю – 
дев’ять ложек у другу кружку, остальноє виливаю. 
Перевертаю кружку і ложку между кружками ложу. 
И жду п’ять–десять минут, поки пройде. Потом назад 
переміряється вода, вода остається, шо дев’ять ложек 
отміряли, і те, шо остається, тією водою умиваю на-
вхрест дев’ять раз і подолом витираю. Можна святою 
водою дитину умивать. Но я обично не умиваю свя-
тою водою. Я вот так, як розказала. Дитина плаче, не 
хоче спать. Я зробила – дитина зразу начинає спать, 
щитається, що зглазили дитину. [...] До курей не носи-

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ли. Переляк – у нас бабушка є, переляк переливає. Но 
я не ходила, не носила. Віку тільки носила, у неї лишай 
був, то бабушка лєчила: газету перепалює на кришеч-
ці, молитву читає, тоді бере і цим попелом – розвела і 
маже. За три дня і проходило. Звичайна газета.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ Саша 
знає, шо в машині родився. Нам малим казали: або в 
капусті знайшли, або в картошці. Меня вообще батько 
казав: «В ставку піймали!» Кажуть і «лелека приніc!». 
[...] Прилякують бабаєм обично, відьмою, бабою-
ягою. У  нас Люда бабушку Галю боялася. Мишею! 
У нас Кирюха мишей боїться.

 

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Олександрівка
Записала М. Маєрчик у червні  2003 р.  

у с. Олександрівка Слов’янського р-ну Донецької обл.  
від Васильєвої (Коновалової) Марії Іллівни, 1923 р. н., 

родом із с. Довгеньке Ізюмського р-ну Харківської обл.

БАБА-ПОВИТУХА  Були [повитухи]. Дітей тільки роди-
ли на домі. Тоді больниця, я не знаю, чи була, чи не 
була. А це я знаю і сестра, сама менша, на 14 год менша 
од мене. Дома роди приймала. Були бабки. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  От у мене бабушка, мамина мати. 
А у нас [був], так називався, здоровий-здоровий горо́д: 
тут бугор, а тоді яр, а по яру текла річка, а тоді опять 
бугор. І там у нас левада була. І в тій леваді, я як січас 
знаю, отак стоїть деревина, а тоді та деревина отак роз-
рублена, і отак вона розходиться: і там вона зав’язана 
і тут. І ото до тієї бабушки носили дітей. Оце прине-
суть, бабушка та несе [їх] у леваду з матерею, і оце при-
тягають оту деревину, і я оце біжу, а я маленька була, 
інтересовалась. І  оце бабушка скаже: «Неси його, дє-
точка, додому і нікуди не трогай його, воно днів через 
скільки-то вмре». А  оце друге принесуть, вона каже: 
«А оце принось до мене, я буду його лічить». [Що вона 
з тією деревиною робила?] Нічого. Вона стоїть та дере-
вина, а в деревину протягають оту дитинку. Воно таке 
широке отак, і та дитина проходить наскрізь. І ота со-
рочинка, яка на ньому єсть, остається там. Вони ски-
дають. Остається там. Протягли, бабушка подивилася 
і сказала: «Оцю дитинку, уже до мене не приносьте, хай 
вона в покої, вона жить не буде, а оцю приносьте – я 
лічитиму». А  сорочинку знімали, а другеньке чи об-
гортали, чи одівали – і несла вона додому. А тоді ото 
разів скільки-то приносила й видужували діти. А моя 
мама лишай лічила. Шептала. От на цім місці, скіль-
ки жили, весь посьолок, хто тільки лишаєм не болів. 
Відкіль тільки льотчики не приїзжали. Лічили. І вилі-
чувала. Шептала, но я не схотіла його навчитися. Уже 
мама вмерла, так папа лічили. Приходили до їх, і вони 
лічили. Шептали. А я ні. Я чогось не могла. Тоді я ще 
сторонилась цього всього. Не могла. Сестра двоюрід-
на перейняла. І вона вмерла. І тепер усе це завмерло. 
А  до мами як-то приїхав спеціально з армії хлопець. 
Лежав він і в госпіталі. Де він тільки не лежав. І  він 
увесь у лишаї – усе ізшите в його, у лишаї. Уже йому 
нічого не зроблять… І  він прийде, я на маму бурчу, 
воно ж тоді хатка маленька була. А  він роздівається, 

а з нього, як із риби луска, так і з його сипеться. А я: 
«Ой мама, нашо воно мені нужно? Дивіться, гадості 
скільки!» А вона: «Ну шо ж ти, надо ж помогти хлоп-
цеві, проситься, шо поможіть бабушка». Волосся не 
розчісує, все в лишаї. І шо ви думаєте? Поїздився він 
до тієї бабушки. Вилічила бабушка. Осталось красне 
тільки тіло. Йому бабушка й каже: «А  тепер, внучок, 
не їзди до мене. Купайся і не їзди». Його довгенько не 
було. А літом було время… А тоді чуєм мотоцикл став 
коло двору. Приїжджа з дівчиною він, такий гарний, 
волос такий гарний. Привозить отакий торт, канфетів 
ось стільки привозить бабушке. Такий заходе, бабушку 
обняв, целує, каже: «Бабушка, ви знаєте, я вам тепер, 
скажу, я хотів повіситься. Ото якби ви не сказали, що 
я вилічу тебе. Я вже думав повіситься. А ви мене вилі-
чили. А тепер я, – каже, – женюсь і нівесту вам привіз 
показать». Та такі раді були обоє. Куди там! Привезли 
гостинців, а мама каже: «Ви раді, а я тєм боліє рада, шо 
ти став на ноги. Такий герой парень». Так він як тільки 
приїжджа до родичів, так завжди до бабушки заїжджа. 
Ви знаєте, у Довгінькім, там була одна бабка – старень-
ка-пристаренька. І заболів дуже гнилим лишаєм… Він 
же не один лишай. Є сухий, а то гнилий. І дєдушка за-
болів, чоловік мамин, гнилим лишаєм. І оце борода уся 
вигнивала в їх. А тоді больниці, я не знаю, були чи не 
були. А вони не знали вже шо робить. Страшне було! 
І вони до отієї бабки і обратилися. І ця бабка їм вишеп-
тала цей лишай. І вони скільки не жили, пооставалися 
отакі шрамики. А тоді стали мама ходить до неї учить-
ся. І вона ото вивчилась. І скільки жили, і оце людям 
помагала. Один приїхав льотчик, так він такий платок 
привіз. «Бабушка, я вам такий платок привіз у пода-
рок, шоб ви помнили мене всю жизнь». І платок і досі 
той лежить.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Нас п’ятеро було. Дві умер-
ло, хворіли. Одна умерла – водянка болєзнь, а одна – 
на льогкі вмерла. Отак живіт дуже наливався водою. 
А повезти тоді… Куди ти повезеш? До Славенська – 
тридцять п’ять кілометрів, а до Ізюма було вісімнад-
цять. То ніхто нікуди не возив, нічого. Оце сама мен-
ша, думали, хлопець буде, а воно  – дівчина. У  мене 
моїх дітей немає. Коли нада було, то не нада було воно. 
І після того воно не пішло. Як пожинились, голі були – 
не нужне було. А тоді, як уже можна було, одіться було 
в шо, як трошки обжилися, а в мене не получалося. 
Я вже… І мене на курорт посилав, а в мене не полу-
чалося, а коли воно вияснилося, шо він як в армії був 
і переболів чимсь, і він винуватий. А я усю жизнь як 
жила, я по-женському страдала, шо я не родила. 

ПЕЛЮШКИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Тоді ж пельоночки були 
тоже з полотна, обгортали тоже таке… І нове [брали], 
більше тратили приношене, бо воно ж таке мнягень-
ке було. І сорочиночку шили із старенького, бо воно 
м’якеньке було. З чиєї шили, з тієї шили. [...] [Як шили 
дитині сорочку?] Мама шила так: положила, вирізала, 
рукава прошила – отак. Дитинці, шо можна держать 
на руках. [Новонародженій] так шили, шоб тільки 
зав’язувать, як розпашонка, і рукавчики пришивали. 
Но мама, як-то телепали вони шить, шили руками. 
А тоді вже, як я стала чимала, у маминої сестри ма-
шинка була ручна. Де вона взяла її?.. Так вони на руч-
ну машинку все ходила шить. Назад застібалося… Не 
застібалося, а зав’язувалося шнурочками. [Скільки 
було шнурочків?] Дві відсіль і відсіль – чотири. 
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ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ  Но отоді була на курорті, мені 

врач сказав: «Знаєш, я тобі ось шо скажу, тобі треба 
побуть з другим мущиною, – ви, мої дітки, но ви вже 
простіть, ви должни родить, шоб ви не боліли». А я 
як вздумала, шо я родю оце не від чоловіка. А він мені 
буде шо казать? І ця дитина буде нещасна – шо вона ж 
мені рідна, а йому ні. Боже сохрани! І ні в коєм случаї. 
Тоді моя сестра вийшла заміж. І їй не повезло в жиз-
ні  – з чоловіком розійшлася. А  оце ходе ото парень 
Сєргєй, ото я його з дев’яти місяців воспитувала. Оце 
він мій син.

с. Тетянівка
Записала М. Маєрчик у 2003 р.  

у с. Тетянівка Слов’янського р-ну Донецької обл.  
від Мартиненко Євдокії Костянтинівни, 1924 р. н.,  

та Винниченко Раїси Федорівни, 1949 р. н. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  В бабушки було двенадцять 
душ. Двоє вмерло, а десять воспиталось. Три брати, 
погибли на войні, а то сестри, шість сестьор було. Усі 
померли, одна я осталась. Ну, як тоді кажуть: шо Бог 
дасть – все наше.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Обов’язково, каждий день 
[купали]. Череда, материнка добавляється. А-а! Шоб 
воно не пріло, шоб воно росло, шоб хорошо спало. 
А  то як викупаєш, воно так спить харашо. Каждий 
день. Спеціально пельоночки, в яких купаєш, в ті ж не 
пеленаєш, а спеціально, отдєльно. Да, і воду ж не ви-
ливали де зря. А виливали десь під корінь дерева, шоб 
ніхто не топтався, шоб не заніс ніякої болєзні! Таке 
було предвєріє. А викупаєш – воно так пахне харашо, 
спить так харашо, сопе так харашо.

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  [Коли ро-
дилась дитина], обов’язково [сповивали]. У мене ще, 
щоб у Саші були ножки ровнєнькі, я шила отакую 
лєнту, длінну… З ткані, з матерії. Но отаку от широку. 
Коли запеленаю, ще отією лєнтою і умотувала ножки. 
Мама каже: «Райо, упеленай, щоб у нього були длін-
ні, ровні ножки». Так я і внучку свою пеленала. Не-
вістка: «Мама, шо ти дєлаєш?» Я  кажу: «Шоб у Свє-
точки були ровниє ножкі». – «Виходится». Я говорю: 
«Не виходится». [Чи ручки також перепеленували?] 
Обов’язково. Отак, як солдати, вздовж тіла. Ручки? 
Щоб не витягувала, шоб себе не царапала, вона ж 
коли той… ручками воруше, не дає собі спать. От так 
от солдатіком… У  мене внучка не так, а внучок той 
отак: положиш головку, як тільки отак на бочок, і за-
пах отой дєтской подушечки – і бігом засипав. А коли 
вже підріс, так казав: «Я хочу подумать». Це він хотів 
спать. То ми вже знаєм, шо йому вже пора спать. [...]  
[На голівку малесеньким одягали] Шапочку. Посто-
янно, поки маленький, шапочка одівалась. Шапочку 
одіваєш, бєліньку, ситцеву, ушки ж притягуються, тут 
зав’язуєш.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Я свого годувала год і два місяці. А січас же 
як? Тільки родила – вже молока немає, вже іскуствен-
ноє. [...] Як я свого відучала. Накопали картошки, чо-
ловік в армії, накопали багато картошки. Обмотала-
ся платком. Мішки – на машину, і поїхала продавать 
картошку. Приїхала вечором – він і не кинувся. Вона 
каже: «Я почитаю молитву». Но яку вона молитву чи-

тала, я не знаю. І всьо, і в мене не наливалися груди, 
нічого не було. І він не кинувся… Но год і два місяці я 
його годувала. На козьєм молокє вирос, коз держали.

Записала М. Маєрчик у 2003 р.  
у с. Тетянівка Слов’янського р-ну Донецької обл.  

від Книш (Ткачук) Євдокії Германівни, 1914 р. н.,  
родом з м. Умані Черкаської обл.  
(у с. Тетянівка мешкає з 1965 р.)

БАБА-ПОВИТУХА  Я вже в больниці рожала. А я вдома 
родилась. Мене баба вдома брала. Про ту бабу нічого 
не можу сказати, не приходилось мені з нею, бо вона 
на другій лінії жила. Шось шепотіла, то її проблема. 
[Якою була баба-повитуха  – молодою чи старою?] 
Така, як оце я. Була красива. Як була молода, була кра-
сива, як вчилася на те діло. Як уже стала стара, так уже 
покрутило. [Де вона вчилася?] А хто її знає? То я її не 
питала. Мені то не інтересно. То баба прийшла, при-
слали бабу, – то й дитина. А як нє… То трудні роди в 
больниці тоді аж.

ПЕЛЮШКИ  Для дітей тоже було таке проходяне, 
м’ягеньке. Для дітей же грубого не постелиш, воно ж 
манюня дитина. А то такі сорочки, відходячі. Зробив 
пельонки і всьо. [Із чого робили пелюшки?] З усього. 
Розпорола рукав – ось і пельонка. Обмотала. Чи там 
одрізала… Ось тобі пельонка. А єсть здорова пільонка. 

с. Хрестище
Записала І. Щербак 10 листопада 2008 р. 

 у с. Хрестище Слов’янського р-ну Донецької обл.  
від Дащенко Лідії Семенівни, 1936 р. н.,  

родом із м. Костянтинівки Донецької обл.  
(у с. Хрестище мешкає з 1956 р.)

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬ-
КИЙ ПУНКТ  [Чи великою була сім’я у Ваших батьків?] 
Велика, велика. Було шестеро дітей у батьків. А в мого 
батька в сім’ї було аж тринадцять душ. [Скільки дітей 
у Вас?] Двоє, два сини. Один  – Сєрьога, а другий  – 
Вова. [...] [Де Ви народжували, вдома чи в роддомі?] 
Одного тут в Хрестищах, а другого  – в Слав’янську. 
У нас тут больниця була, то тут було дві коєчки для 
рожениць. 

ПУПОВИНА,ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  [Що робили 
з пупом дитинки, коли він відпадав?] У мене свекруха 
заховала, і як синові було вже три годи, то дали йому 
і він розв’язав той пуп. Свекруха казала, шо як він 
розв’яже, то на шо гляне – те й зробе. [...] Зілля разне 
[клали у першу купіль]. Щебрець, м’яту – таке пахуче 
зілля, шоб пахла дитина. [Чи клали хлопчикам гілоч-
ки дубові, чорнобривці?] Я за це не знаю.

ХРЕСТИНИ  [Чи хрестили Ви своїх діток?] Хрестили тут 
у церкві. [Скільки пар кумів брали?] Одну пару – кум 
і кума ж. Його сестра рідна була кумою, а за кума був 
сусід. Вони до церкви понесли, похрестили, принесли. 
А потом гуляли дома. Дитину на кожух клали, мілоч-
чю обсипали, шоб багатий був. [Що приказували при 
цьому?] Та, може, шо й приказували, я не прислуха-
лась. За столом сідали, п’ють, гуляють. Ше й гармошка 
була, я знаю. [Чи кум бере хліб до церкви?] Не бере, не 
знаю, шоб таке було. А кум платить батюшці за хрес-
тини? Кум хрестики купляє, чи ще там шо. А кума не 
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платить, тільки крижму бере. [Що у вас готують на 
хрестини? Чи варили кашу?] Я уже й не помню, це вже 
п’ятдесят год пройшло. Шо тоді готовили?! Це тепер 
наготовляють. [Для чого потрібно хрестить дітей?] 
Предки наші так робили, і ми так робимо. [Що куми 
беруть із собою до церкви?] Крижму беруть  – ме-
тер чи два матерії беруть. Отож як батюшка витягує 
дитину з купілі, то хрьосна мати должна його зразу 
обмотувать у крижму. А  крижма  – то така байка чи 
матерія якась на плаття дитині. Я трьох манюніх хрес-
тила, а двох  – здорових, уже замужні були. [Що ро-
блять із крижмою?] А шиють з неї плаття дитині чи 
шо-небудь. Ця крижма тільки для цєї дитинки, тільки 
для неї шось шиють.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Коли породіллі 
можна було йти до церкви?] Сорок днів не можна по-
слі того. А як сорок днів дитині сповнилося, то ходила 
до церкви, молитву брала для дитини у батюшки. Хо-
дила з малим, батюшка бере дитину, носе. Ну як дє-
вочка, то він у вівтар її не заносе, а хлопчика заносе 
у вівтар.

«ПОСТРИЖИНИ»  Стрижки в год робили. Навхрест ви-
різали хрестик на голові. Крьостний. Крьостна дер-
жить, а крьостний стриже. А  те волоссячко замоту-
вали в тряпочку і під глухий стовп закопували. А це 
такий, шо не витягається. Оце як стовп у воротях чи 
у хвірточці, шо він закопаний і не витягається. [Для 
чого це робили?] Я не знаю. Це так старі люди казали, 
то так і робили.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Я,  напримір, 
годувала год і два місяці. [Чи кладуть щось перед ди-
тиною, коли відлучають від грудей?] Просто одлучили 
та й усе. Нічого такого не робили, не клали. Не знаю, 
шоб у нас таке було. [Чи можна вдруге прилучать ди-
тину до грудей?] Нє, цього ніззя робить. Як другий раз 
прилучать, то дитина глазлива получається. Кажуть, 
ото як одлучив, то не давай дитині другий раз грудь, 
бо буде глазлива. Воно, може, й само не раде, а гляне… 
В нас оце в свахи була дочка. І як тіки прийде та баба, 
глянула на дитину – і вже всьо, кричить дитина, хоч 
ти шо хоч їй роби. Треба або свяченою водою побриз-
кать, або там ше шо-небудь треба робить. Вона, може, 
баба та й не хотіла, а воно таке зробилося. Така була 
глазлива. Очі в неї були погані. То казали, шо її мати 
другий раз прилучила.

ВРОКИ  [Що потрібно робити, коли дитина постійно 
кричить?] В  мене з дітьми такого не було, а онуки, 
як плаче ноччю, – то я навхрест злизала, плюнула че-
рез ліве плече і всьо. І сказала: «Во ім’я Отця і Сина, 
згинь, нечиста сила!». Це ще мені так свекруха казала 
робить. Ну це можна робить, як дитина хрищена. А як 
нехрищене, то не поможе. 

Записав М. Пилипак 17 вересня 2008 р.  
у с. Хрестище Слов’янського р-ну Донецької обл.  

від Тимченко Марії Василівни, 1936 р. н.,  
та Тимченка Михайла Олексійовича, 1933 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Були 
бабки, які приймали! Але я вже родила в роддомі, у 
селі. Бабу звалі Палажка. Баба ж даждала пупавіну, 
перев’язала. Може, шось і приказувала  – она знала. 
Просіт Бога, шоб скарєє [народила]. Я дома пащі всіх 
раджала. Бабка була! Норма була, калок стирчав – чи 
льон брать, чи жита жать! Так і работалі. Жала жита 
сєрпом і в іюлі раділа. Єлі дадому дапалзла. [...] Бабка 
тільки пєрєбабіла єго, пупок зав’язала і всьо. Пєрвий 
раз, може, таки і баба купала?.. Нє помню! У воду тра-
ві… як дєвочка, дак кладуть траві, пріказують.

РОДИНИ  Пріходілі на радіни, а таді хрістіни роблять. 
Падругі, сасєді. Приносілі вєрінікі, а хто  – дриніки, 
міску. Падарки на радіни не носілі!

КУМИ, «БАБИНА КАША»  Брали з рідних. У сина, у стар-
шого, – його батька сестра, а кум – сусід. А в другого 
сина – його товариш. І чужіх бралі, і родічав! Як дівка, 
дак хлопца треба шоб пєрвого пєрєхрєстіла! А  хлоп-
цу – дівачку. А так, як уже прідьотся, пазавуть – мусіш 
же хрістіть. Куми нєсут гастінци, падарак – матєріала 
кусок. «Крижмо» нє називалі. Падарак застєлят на рукі, 
а тади дітя ложат! Сітчіки. Як багатиє куми, дак харо-
шиє падаркі. А кум як уже вєзє да папа, дак уже пло-
тіт папу! [...] Кашу варять жирную, а таді разбивають 
гаршок. Пшоняну кашу, а кум разбіває гарщок на сталі. 
І таді кашу, так як каравай на свадьбі, рєжут і раздают. 
І таді ж на кашу вікідают новораждьонному гроші чи 
падарок – це вже в кінці хрістін. Казали: «Каша на стол 
і душа пад стол!» Як кашу біть, дак кум викуплює – хто 
дасть даражєє. Таки он, шуб пабєділ, – больше палажив, 
шоб біть. Гроші виманювалі, шоб боліє вітягті. І  зара 
пріглашают, то кажут нє на хрістіни, а – «на кашу»! IM
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с. Половецьке
Записала Л. Артюх 27 серпня 1989 р.  

у с. Половецьке Бердичівського р-ну Житомирської обл. 
від Гончарук Ганни Савівни, 1912 р. н., та  
Гончарука Панаса Макаровича, 1911 р. н.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Кумів хто яких хоче [бере]. Одну 
пару [брали], тепер – по дві пари. [Мають бути] не чо-
ловік і жінка. Кума [несе] крижмо і хліб, кум – хліб. 
Як діти не велися, то кумів стрічних брали. Чужо-
го зовсім [просили], даже прошака, шо хліб просив. 
[...] Скорше хрестили. Баба дає дитину кумі. Йшла до 
церкви. Попові – хлібину, гроші, курку. Принесли, по-
клали, приказки якісь [говорили]. [Збираються] куми, 
баба, гості, родичі. Баба квіточки в’язала з васильків, 
роздавала. В  Олевському у лісника на хрестини на 
кашу просили. Баба варила. У нас квітки, а у вас кашу. 
Кум розбиває, ділить між усіма. Плати, як за квітку. 
Хліб не роздають.[...] Колись [подавали такі] стра-
ви: капуста жарена, риба, струдлі; киселиця з яблук, 
сливок – остання страва. Горілка теж. Тепер – хто шо 
може, але багато [всього].

БРУСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Дивин
Записали Т. Величко та К. Чаплик у липні 2008 р.  

у с. Дивин Брусилівського р-ну Житомирської обл.  
від Осович Софії Юхимівни, 1931 р. н. 

РОДИНИ  Ну, як родиться дитина, то йдуть одвідувать 
тоже з хлібом. Хто який спече. Я,  например, напечу 
налісників чи пирогів. До породіллі треба йти, то тре-
ба щось нести. А не прийти з голими руками. Потому 
що породілля, вона не може наготовить. Ось ходили 
провідували одну. Вона народила дитинку і без чоло-
віка. Взяла їй на плаття і що в мене було. [Коли хо-
дять на відвідини?] Коли вона прийде з лікарні. А тоді, 
коли хто зможе, перевідують. А буває, що кажуть: «Не 
ходіть до мене тоді, а прийдете в такий день на одвід-
ини». То тоді вже сходяться всі люди разом.

БАБА-ПОВИТУХА  [Чи раніше були баби-повитухи?] 
Ну, були. Бабів брали. Як я родила, то вже брали. В нас 
Мар’яна була баба [повитуха]. А хрестини – обов’язково 
повинна бути баба. Це не баба-повитуха. А просто, крім 
кумів, брали ще бабу. Це баба-бранка. [Чи це та, яка до-
помагала при народженні дитини?] Ні, ні, ні.

с. Покришів
Записала З. Гудченко 1995 р. у с. Покришів 

Брусилівського р-ну Житомирської обл.  
від Федорчука Олексія Бенедьовича, 1908 р. н.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Оце туто, отам хата стояла ста-
ренька. Я оставсь у 6 років без батька, без матері. Була 
тут дуже велика музика у дядька… своя. А то дід грав 
у дудочку: ду-ду-ду, ду-ду-ду. Сходились гулять. Тут 
за озером робили гойдалку таку велику: закопували 
два стовпи, там покладений був такий як сволок, дві 
тички закручених, заплетяних – оце гойдалка. Назбі-
раються душ 20–30 і там цілий день гуляють. Коліща 
зроблять, катаються по дорозі. Аж там стане 5–6 чо-
ловік чи хлопців і тут: той котить, а той ловить. Це як 
зараз футбола, так тоді коліщати. Це вже як заб’є, шо 
воно полетіло назад, це вже він герой. Цурок не було. 
Оце візьме лозинку об палочку і це тако сидить, і сту-
кає-стукає. Вона плигнула аж до брами або за браму. 
Той, котрий кинув ближче, той збирає ті палки і на-
зад носить, а той уже, як король, котрий найдальше 
шкандибнув. У  «шкандибки» гуляли: «Шкандибай, 
шкандибай!»  – ка[ж]е. «Блазай»  – і вона полетіла. 
«Блазайти» – і той блазає.

ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Симони
Записала О. Боряк 9 серпня 2011 р. у с. Симони 

Ємільчинського р-ну Житомирської обл.  
від Денисюк Олександри Іванівни, 1933 р. н. 

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Чи ти вже чула? Як наро-
дився хлопець, а дощ такий іде! А сам Господь прийшов 
да сів під хату на призьбі. «Призьба» – знаєте шо таке? 
Зробили дерев’яне, висипали, ще й глєєм подмазува-
ли. І от рожаниця, заходилася роділля родить, уродила 
хлопчица цього. А уже побігли по цю бабу десь, шоб 
прийшли, а він сидить цей дідок да й каже: «От цей 
хлопчик виросте, виучиться, буде грамотний, а в день 
свойого весілля він утопиться». Ну, а ця баба да й ішла 
пупа в’язать, і вона все це почула, да й вона вже і каже 
цим батькам: «Треба шось…». І він вже так вирос, і ви-
учився, і ось свадьба. Ну шо ж? За ним уже слідять от 
і до. Шо він, кажуть, втопиться. Колодязя зав’язали 
якоюсь шкурою або клійонкою… Де ті клійонки тоді 
були?.. Взялася хмарка, ось тобі дощик пошов, і ось тобі 
цей молодий тут. Як він одлучився?.. Нагнувся, ковтнув 
води – і всьо, і захлинувся, і утопився. І ця баба каже: 
«Оце тоді був сам Господь». Народжується дитина  – 
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їй записується зразу життя: кому сто, кому п’ятдесят, 
кому шісдесят, кому двадцять, кому п’ятнадцять… 
Всьо воно розподілено. Це так, як Господь…

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУ-
ПАННЯ ДИТИНИ  Правильно, їй [бабі-повитусі] бла-
годарілі, що вона спасала жінок, і їй клали [у труну] 
пряжу, льон свячений, щоб вона там [пологи прийма-
ла], усяке клали. [...] Мені самій бабу прикликали, і та 
баба-повитуха в’язала пупа. А моя баба, та, що мене 
вигляділа, дітей у неї не було, а вона боялася вкрай! 
«Ой, – каже, – боюся. Де та баба, шо довго так не йде? 
А коли та баба?..» Ой, та баба прийшла! Уже прийшла з 
своїми нитками, а він [син] ще вродився – за шию пуп 
був заматаний. А вона вже зав’язала, розмотала, да 
ще, яке воно там було, так ще под жопеня долонькою 
[хлопнула] да [каже:] «О, ти будеш і свій, і людський». 
Ну як вона могла знать, та баба? Мені розкажіть. І він 
трошки заглядав у гречку [сміється], а був живий от і 
до… [...] Як пупа зав’язала [повитуха], пригостили її, 
аякже. І подарка давали, як який був тоді. Може, був 
якійсь крам – на кофту і на сподніцу чи якусь хустку. 
Отаке. Шо було, хто шо мав. [...] [Як перший раз ку-
пали], кидали гроші, а дєвочкє – меду капать – хлопці 
будуть липнуть, як бджоли до меду. Купіль виливали 
не під ноги, а це не вредне. І в купіль після заходу тре-
ба три сірники стерти і кинути або жар вкинути. А так 
хай стоїть [до ранку].

РОДИНИ, ХРЕСТИНИ, ПОХРЕСТИНИ  На родини вже 
хто хоче, той приходе. І приготовились. Приходят. З го-
лими руками не йшли: вареники,  – шо було, то було, 
бо колись же не було такого. Це зараз, як якісь гості, 
то там наставят три поверхи на тому столі – колись же 
нє. І на весіллі сім пляшок горілки – бутель і якійсь там 
холодець, капуста, грушевнік – отаке о. Не було такого. 
[...] І на хрестинах баба вже почьотна, і їй подарок. Ви-
кидали гроші на тарілку, подарки клали, [але каші не 
варили]. [...] На похміллє ходили, але без баби. 

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Це вже як вона жива і як 
весілля гуляли, то садили її на возок і провозили, але 
тільки гарненько: застеляли возочка і вже її везли до 
магазина чи куда, і вже назад. Бо як тещу везуть і тестя, 
то так старалися, шоб десь звернуть і трошки у рєчку 
намочить. А бабу гарненько везли, тільки з батьків зді-
валися. А в магазин завезли, і баба мусіла там вже щось 
узять. А що вона могла взять? Може, канфет якісь двіс-
ті грам. Бо тоді ж і горілки тієї не було по магазинах. 
Це ж не було так, як зараз. А потім додому привезли 
бабу – всьо, і садили з возика под руки, ну, уважали її.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  Після хрестин носили бабі 
два пироги. Такий обичай був, і треба було виконать. 
І виконували. Це колись усе геть. І такий обичай, і при-
держувалися. Треба нести тільки сладості, шоб ніякі 
не були трапкі, Боже сохрані! Канхвети чи меду – шось 
солодкого. Це вже считається – сопровождається, по-
минається. Більш не буде [носити]. Носили пироги 
тільки бабі [про кумів не пам’ятає]. Казала моя баба: 
«Не забувай [бабу-повитуху]. Придержуйся днів: по-
неділок – не маж хати, у п’ятницю не можна прясти, а 
хліб пекти можна. У вівторок, четвер – плаття золили». 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Боже упаси 
[відлучать дитину від грудей]. Буде дитина те вліять у 
житті. Воно не винне буде. Воно не винне буде. А його 

люди будуть проклинать. Сказала не даєш груді – раз, 
і всьо. Бо буде дитина та – люди проклинуть. Воно не 
винне буде, але… От тільки гляне – чи на худобину, 
чи на свиню, чи там на шо – і всьо. Не можна. Це баба 
крєпко приказувала. Це я добре вже знаю. Їх так боя-
лися, остерігалися, як ідуть до хати, шо не мона. І ба-
лакать не хотіли. Це вже така трудня справа, шоб це 
одговорить чи шо. От цього мало шо воно помагало. 

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Дітей лякали – не йди до жита, бо там 
русалка. Ізловить і забере тебе. Це як Петрівка, жито 
квітує, то вобше не треба, шоб малі ходили кола жита. 
Я їх не бачила, але кажуть, що це дівчина, да закляли 
її, і вона перекинулась на русалку, і вона мусила вже 
буть цею русалкою. Як умре на русальному тижні і 
родиться, [стає русалкою]. Шкоду робить [дитина]: 
«Перестань, бо я тобі зараз покажу, я дам тобі зараз ті 
хімерики – возьму різку і тобі одшлею зараз!»

КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Бехи
Записав М. Бех 9 січня 2010 р.  

у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  
від Бех Ганни Федорівни, 1924 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Нехто нечого неколи не ховав. Не 
скривав і нечого. В  свята не робили нечого. Роботи 
тяжкой не робили, бо це вліяє на дитя. [Чому не мож-
на вагітній жінці відмовляти?] Ну, таке я чула. Але не 
знаю, чи можна, чи не можна.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПІСЛЯПО-
ЛОГОВИЙ ПЕРІОД, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Соні-
на мати [допомагала]. Вона була баба. Повитуха. Це 
повитуха. В нас була просто баба. Ну, а це повитуха. 
[Баба – це та, яка шепче?] Да. Та це вже вона моя баба 
була. То менє на єї не можна було казати неяк. То вона 
моя баба була. А  бабі кума дарила сорочку. [...] [Де 
Вас мати народила?] Вдома. [Із чим приходила пови-
туха?] Не з чим. Ждала, пока вона вродилася. А як я 
кричала, пока не привела! Нечого. Вона вродилася, 
то вона нагрела води, то їє покупала і там того пупа 
зав’язали. Я там знаю, як вони його там зав’язували?! 
А вже двоє… Я Василя і Катю в больніце родила. [Що 
роблять під час важких пологів?] Нечого не роблять. 
[Чи відчиняли під час пологів двері?] Нехто нечого 
не откривав, я знаю, шо я чуть там не роздерлася. [...]    
[Чим перев’язували пуповину?] Льоном. Льоном. [На 
чому різали пуповину?] Не на чому. Так ножом. [...]   
Це як яке інче – день лежить, інче – тиждень. Але нам 
довго не давали лежат, бо робить треба було. Тяжко 
робили. Все робила. Як встане, то й все робила. [...] 
Поп у книжци дивився, яке ім’я цого дня стоїт, як 
воно родилося. Як назве поп, так і буде.

РОДИНИ  Ну, це таке, на завтра вже йдут. Йде родня. 
Приносят там гостинци якиєсь. Хто шо, в кого шо є. 
Добре шось носят, поганого нечого. [Що робить у цей 
час чоловік?] Нечого. Мой був на роботє. [Чи виганя-
ли чоловіка з хати?] Нє. Не було такого. Ну, тепер вже 
таке: приходить з больници роженица, до вже сходяца 
на циє родини, до справляют циє беседи. А тодє вдома 
тих іменин не було, пришли люди, принесли там снє-
дат шось, поседєли, поговорили та й пошли.
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воду свячену найперед лют. Ну, любисток, пивонію 
кладут, шоб хороше дитя було, шоб любили: дєвку – 
хлопци, хлопцов – дєвки. Оце во таке, воно все дурни-
ца. [...] [Що клали в колиску?] Нечого. Свячене зелля 
под голову в подушку.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  [Кого брали кумами?] Всєх. Родню 
просят. Багацько хто  – близьких таких. Скільки пар 
кумів було? Ну, в мене було вже по двє пари. А в мене – 
то одна [пара хрещених], а дальше стало вже по двє. 
Бо всє просяца в куми. То беруть їх, але положена єдна 
пара. Родна є одна мати і батько, і хрещениє є єдниє. 
Але в нас по двє вже. [Хрещений] тепер приносит, ку-
пує золотого хрестика. А колись заплатить кум попу. 
А кума несе подарок, крижмо. [...] Хрещена мати [несе 
дитину в церкву]. Йдуть і батьки. Батьки з хлєбом 
ідуть. Батько йде з хлєбом, а мати дитя несе. А друга 
пара, як ото кажуть, як хвост іде друга пара. Вона не 
потребна, друга пара, але це таке. Як прийшли з церк-
ви, а тут вже люди ждут. Все наклали, ждут, пока ми 
прийдем з церкви. Кажуть: «Поздоровляєм вас з до-
чкою (там Марія, Ольга і так дальше)». Колись не зна-
ли… Батьки з дому як відправляли до хреста дитя, до 
вони не знали, як його назват. «Да це вже поздоровля-
єм вас з дочкою з Ольгою чи сином Іваном». – «Да це 
спасібо». Да оддали кум’є те дитя, да це поцоловалися 
з кумою. Да кума на п’єч понесла його, да годує чи так 
поклала. На покуттє садовят [повитуху]. [Що прино-
сять гості для дитини?] Колись, вже я знаю, я только 
ходила по хрестинах, до, кажуть, треба скинути на 
мила малому. До тоже кидають хто рубля, хто два.

«БАБИНА КАША», УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРК-
ВУ [Чи варила повитуха кашу?] Нє-нє. Була я на єд-
ной каши, тута в селє. Чужиє люди були, варили кашу 
пшоняну в новом горщику, нешо не варилося в йом, в 
новом горщику. І вже, як, моляв, те й… на ту кашу кла-
дут гроши. Хто больш покладе – тей ту кашу розб’є. То 
куми кладут, то вже в кишені немає грошей, бо кладе, 
кладе, а вже хтось рубля поклав. Бо вже наклали сто 
рубльов, а ти кинув рубля – до вже сто яден. Вже куму 
не мона того горщика розбит. А хто кидесь трейтього – 
уже сто три, знов перекупили. Да це кладут, да другий 
раз накладут столько тих грошей. Хто больше наклав 
тих грошей – тей б’є горшка того нового. А попробуй 
його розбить об стол, того горшка. Це добре, як на рог 
якось попадеш. Примудруєся. Як прамо на стол, до 
вон розлєзеца. [Чи можна бити об кут стола?] Десь то 
можна, бо наче не б’єца. Як по плоском, так прамо, – не 
б’єца. [Б’ють,] шоб гроши забрати і кашу людям розда-
ти. Ми в Бобришки били. Ось Кондратюк победив, ми 
забрали гроши, оддали Альоні гроши і горщика роз-
били. Хрещеной оддає. [...] [Скільки днів породілля не 
може з’являтися до церкви?] Кажут, сорок. 

Записав М. Бех 10 вересня 2011 р.  
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  

від Бех Катерини Захарівни, 1928 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  «Товста». Не казали «беременна», а ка-
зали «товста». [Зараз] «беременна» кажуть. Колись, 
вже в моє врем’є, дей то не було декретов. Даже я 
знаю, не було декретов, мо[же], який м’єсец токо сама 
останусь вдома, да вже не чепали. А ще так, як моє ма-
терки, до на полі жито в’яжуть і на полі родят, і додо-

му породєллю привозять з дитям. Ну, я знаю, казали, 
шо де сажа висипана, до не мона проходити женщині, 
бо буде чорна болєзнь в дитяти. І  на пужар не мона 
[дивитися], бо хоч як подивися, то не на шо не бери 
рукой, бо токо рукой взялась – так буде пляма. Я не 
знаю. За кота не знаю, я знаю за собаку, то було грех, 
даже не мона було не вбиват [?], не чеплят [?]. [Чи 
можна було вагітній прощатися з покійником?] От за 
це не знаю. Наверно, нє. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Було строго, 
шоб баба приймала, бо ще в колишнє врем’є баби при-
ймали роди. А я не знаю. Сама старша баба була така 
в нас, баба Прузинка казали, до це вона приймала все 
роди і людям шептала, всякиє лікарства… І тодє люди 
з родов не вмирали. До так, як моя мати, до це вони 
без неякоє акушерки родили. Це баби, баби. А вже як я 
родила, до вдома, а на послє в нас стали вже у больни-
ці. Акушерка була, але в больніцу не клали. [Чи давали 
акушерці якісь подарунки?] Неякиє. Бо тодє б’єдность 
була. А заре – я не знаю. Певне, я не знаю, чи дають, 
чи нє. [Що дарували бабам-повитухам?] Я не знаю, мо, 
яку боханку хлєба чи шось отаке. [...] Ще так, як я, то 
ще я свого Василя вдома родила, а акушерка вже була, 
але вдома родили, а на послє вже стали в больніци ро-
дить. Да приходила акушерка [додому]. А  я не знаю, 
шо [вона приносила]. Нечого, нє, так седит. [...] А це 
звичай, скуль я це знаю?! Шо було менє, я знаю, ско-
ко рок?.. Да я знаю, шо менє мати подали на п’єч оцу 
пуповину да й кажуть, шоб я їє розвезала, да як я їє 
розвежу, то я буду хазяюват, а як я їє не розвежу, то не 
буду хазяюват, не буду вм’єт занімаца хазяйством. До 
я їє попорозвязувала. Я це до добре знаю. Розвезала.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  Осьо цоє Гані Яринчико-
воє да мати вродилась на полі. На полі йє мати при-
везла, йє мати з поля. Да привезли, да й кажут: «Бабо, 
звари йой єчко.  – Вже на свою матер каже, вже тей 
ше старейша баба. – Звари йой єчко». До це єчко – до 
вже Господі яке! Це ще до революції було це. [Хто від-
відує вагітну жінку в лікарні?] Ну, чолов’єк, сестра, 
як є, мати. Як ще подужає, мати єздила. Котора мати 
ще здужала, до єздила. Колись я вродила Васю, по-
слє мая перший м’єсец, іюнь, це було шосте число, а в 
жнива менє одвели норму в колгоспи вже. Да оце так 
ми робили, нам не було неяких декретов. Раз у мене 
баба була  – свекруха,  – пожалуста, кидай дитя, іди 
свою норму убирай. Як хоч – так убирай. Успов’ют да 
й все. Думаєш, так як тепер з букетами встречають. 
Тодє вопще хто багато детей вйов, до ше казали, шо 
воно дурне. Да детей, знаєш, як колись не хотєли, бо 
б’єдность, це тепер за дєтьми убиваюца, а колись неза-
шо в свєті нехто не хотєв.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  У моє время, як я хотєла, так і 
називала. А як нашиє батьки – то батюшка називав. 
Ну, оце було так: хто був багатий, того називав хоро-
ше, а хто б’єдний, так як осьо моя мати була з б’єдних, 
то вон назвав Афанасія, а називали батьки Зіна. І ми 
не знали, шо таке є, а як моє мати вмерли, да вже стали 
писати на хресту, до по документах написали Афена-
сія. А я кажу: «Шо це ви написали?» А вони кажуть: 
«Таке в паспорті». До ми всє називали Зіна, а писалося 
Афенасія, бо так назвав батюшка. Даже називав лю-
дей Пуд і яке хоч називав. Б’єдних людей батюшка так 
називав. А багатих називав хороше. Батьки йшли до 

КОРОСТЕНСЬКИЙ  РАЙОН
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батюшки, і вон називав. І несуть хрестити, і батюшка 
називає. Да. Хрещениє йдуть, і батюшка називає, і за-
писує, і так воно по-батюшкиному пошло і при совец-
ких. Ну, це… Масєй був, Захар був, Гапка, Ганзя – та це 
такиє були. Горпина…

РОДИНИ  Ну, сусєди приходили, єсти приносили. А яка 
там єжа?! Було сало і яйца. І млинце пекли. Жонки в 
основном [приходили]. [Чи пригощали цих жінок?] 
Нечого. Це сусєдка родила, а нєхто з роднє родив, до 
вже й кажуть – та й та родила, до вже сусєди єсти не-
суть. Продєлі давали єсти, носили.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Ну, як у кого, 
перший раз, по-моєму, ця баба купала, шо… яка роди 
принімала. Кушерка як була, до осьо роди приняла, 
так як у мене роди приняла, а дитя мати купали, моя 
мати купала. Ну, хто шо [додає в купіль]. Хто як шо 
вмев: давали циє колюки – вовчки, – шоб спали, і шо 
як хлопчик, до шоб дєвки чеп’ялися, і півонія, і любис-
ток, шоб хорошиє були. Пивонія і любисток, і вовчки 
циє так – і хлопчикам, і дівчаткам. [...] А колиску ро-
били: штири биллє полотном обшиють і штири во-
ровки, а тут кручок, а тутечки прибиває таке скобель, 
да на тей скобель чепляют – та це колиска така була.

ПЕЛЮШКИ  Пельонки із полотна, не з сєрого полотна, а 
вже такиє сорочки ми полотняниє носили. А були не 
так, як тепер порошки, а тодє порошков не було, да 
були такиє дєжки – жлукто. Да понамочуємо його, а не 
було мила, довго не було, а тодє вкладемо тиє сорочки 
туди, тодє деветь чавунов попелом присипєм, а тодє 
деветь чавунов окропу влємо, а тодє йдем на болото 
да поперемо, а воно вейми б’єле те полотно. До с того 
б’єленького полотна, старенького, м’якенького, полки 
робили, не з нового. Дой дєти були здоровиє, дужиє, не 
циє тепер панцери [памперси]. Ну, канєшно, полотно 
це ж вейми добре, а циє панцери – нашо вони?..

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА 
КАША», УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Так як 
колись моя мати розказували, шо колись була єдна 
пара. А на послє єден дядько, в його було багато детей, 
то вон взяв двє пари, дей тепер по две пари. Тепер хто, 
як хоче, бере одну пару або двє. Несли. Ну, крижмо не-
сли, шо хто в кого є, хто полотна одреже, а хто, мо[же], 
в кого яка хусточка є. Отаке несли. [Кого найчастіше 
беруть за кумів?] Улюблєного: хто кого хоче, хто кого 
уважає. Канєшно, найлуче родних беруть. Брали. Бра-
ли одну й ту саму [пару кумів]. [У яких випадках жінка 
не могла хрестити дитину?] Як беременна. Да тодє не 
могла хрестити. Певне…Мо[же]… Нє, я не знаю, але 
до церкви не положено іти, [коли менструація]. [...] 
Хрестини були, канєшно. Хутко тре[ба] хрестити, бо 
не мона дитя наветь надвор винести, раз нехрищене. 
Ну, батюшка, якшо хлопчик, то у волтер його несе, у 
воду його саджає, а як дєвчинка – у волтер не несе. [...]   
[Хто ніс дитину в церкву?] Хрещениє. Хрещена мати і 
хрещений батько. Те і те. Хрещений батько нечого [не 
несе], мо[же], повлітри брав. Хрещений батько пла-
тив [священику]. Як ідуть на хрестини, беруть хлєб. 
І як ідуть у нову хату, тоже хлєб брали. І на весєллє 
хлєб брали: боханку вматає у хусточку і іде. Вматать 
обезатєльно в хустку, і принесут, хусточку забирає, а 
хлєб кладе. Ну, канєшно, встречали. А тодє вдома, вже 
приноси да вже христини, празнують хрестини. [Чи 
був на хрестинах звичай вітати кумів або батьків?] 

Да, гутали [гойдали]. На осолонє. Хрещених гутали і 
батьков гутали. Ну, осьо так, як я вже хрестила, щи-
тай з тобою, пара наша, садовят на ослон, та єдне стоїт 
да нас держит, шоб не попадали, а тиє стоят удвох чи 
вштирох да под столю подкидают. Да це й все, це таке 
було. Шось я не знаю, шоб ми ставили той могорич. 
Тодє б’єдность була. Застеляли [ослін]. Ну, було за-
стелєно чим таким шерстяним. Чи суконним, чи шер-
стяним – сукно було застелєно. Тодє, знаєш, яке було? 
Запаски були да киліми. Отаке було. [Чи гойдають на 
сучасних хрестинах?] Я  не знаю, певне, гутают. Я  не 
знаю. Я не була не хрестинах тепер не в кого. Може, те-
пер чи гутають, чи нє, а колись гутали, бо я сама була 
в кумах і знаю. [...] Ну, так як. Я не знаю каши, а по чу-
жих селах варили. А в нас у селє – нє. Ну, не знаю. Але 
казали, шо це варили кашу да розбивали горщечка, да 
клали гроши. Ну в нас такого не було в Бехах. [...] До 
вводу треба іти у церкву до батюшки, до вводу чурез 
шесть неділь. Канешно, вже охрищене дитя.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  В мойом возрості не єдне дитя 
не росло на іскуственом, в усєх було молоко. А вже в 
мойой невестки старший син – молоко було, а в мен-
чого  – не було. Так як в нас  – до стоко молока, шо 
цу ссе, а ца бежит. В  нас було молоко. Ну, люди ка-
зали, шо, як у кого, шо повтара рока треба, шоб сса-
ло. Я  знаю, шо я свого Васю одлучила, вон у деветь 
м’єсецов пошов, і я в деветь м’єсецов його одлучила. 
[Чим годували дитину після того як відлучали від гру-
дей?] А Боже! Юшка, борщ… Самиє єли – те й воно 
єсть: і сметана, і млинчики картопляниє. Ну, й все, шо 
ми ємо, те й вон єсть. Його таким годували: ми юшку 
ємо – і його таким годуєм, пожуєм картоплю, да з рота 
в ложку і йому даємо. Да. Хоч наветь і було молоко, 
а я десь дальше пошла, а мене нема, а дитя кричало, 
то хлєб пожуют з сахаром да в платочок полотняний, 
да зав’яжут його, да йому дадут у рота, і воно ссе. Це 
таким детей годували – сусла. Тепер обманки, а колись 
його такого не було, суслу давали – хлєб з сахаром. Не-
має матер, немає цицки, а воно кричить, до вже хто 
седить із дитям, до цу суслу дасть.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Занесла до 
матер, а тамечки… Бо я така худа зробилася, не по-
дужала ходити, шо воно мене ссало. Я до матер зане-
сла, а там була батькова сестра, а я вже побула вдома, 
переначувала сутки вже вдома, побула. А було тепло, 
окно отчинєне в той хатє, а вон сидить да вельми кри-
чить: «Дзи-дзи». А, думаю: пойду да дам тоє цицки, бо 
менє його шкода стало. Да приходжу, да й кажу, шо 
я йому дам цицки, а та баба, батькова сестра, каже: 
«Вон больш нечого не скаже. – Десь то шось вона зна-
ла. – І больш вон тоби нечого не скаже. І не давай». 
І принесла додому, і вон не попросив тоє цицки, але 
понос став у його. Да там ше приде наша своячка, цого 
Басончика мати – старого, до це була сестра свекрухи-
на, до приде і каже на мене: «О, шоб ти моя, я б тоби 
показала – цицку одлучит у цу пору!» Але я одлучила, 
бо менє було вельми недобре.

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ    Мо[же], шпилєчку за-
щеблювали, шоб уроки не нападали. Є  такиє уроки, 
шо люди насилають. Уроки  – така молитва є, я  таке 
думаю. [...] Як дитя погано спало, мо[же], якиє баби, 
може, якиє молитви, якиєсь крикси приходили – да, 
шептали, шептали дєтям.
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ІГРАШКИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Якиє були ігрушки. Ну, з 

капоти зробит ляльку да зав’яже в хустку, до дасть у 
колиску. Осьо весит колиска, не було цих таких. [...]  
Даже в мене Вася вродився, не було даже чим вденут, а 
то крашеною радюжкою удевали дитя, полотном про-
сто вдєвали дитя і в полотно усповивали. А тодє, вже, 
я знаю, було м’єсецов нєсколько, як на село пришло 
три одіяльци дєцких, до знаєш, скоко нас приб’єгло, 
саме такиє послє фронту пошли замуж, до я знаю, 
шо менє Бузя шибнув те одєяло. Бузя в нас торгував 
тим – жид такий у магазінє. А чого вон шибнув – бо 
мой чолов’єк був за конюха в больніце, да йому град-
ку виорав. Да хлопчики ходили у таких во, як платєч-
ках, – бундочках. Довгеньких бундочка. А в хатє хо-
лодно, бо дров немає, токо хворосту привеземо. До ше 
воно босеньке б’єгає, бо ше ш його нема в шо взути, 
до ше ту бундочку зав’яжемо, шоб не встяло, а ножки 
синіє поробяца, і це воно б’єгає по хатє. [Із якого віку 
хлопчикам одягали штани?] Коли вже такиє хлопчаки 
чималиє, мо[же], по роков три, да тодє їм штани дава-
ли. А то в бундочках були. Ну, мо[же], якими шнур-
ками [підперізували]. Да, ну, це воно і називалось «на 
очкуре». Да, пояс, шнурок отакий.

АБОРТ  Колись не було обортов. Баби робили, але вми-
рали люди. Багато людей повмирало, молодих людей 
повмирало. Тодє був позор великий. Як оце так, як 
тепер веде, до якраз нема нечого, а  тодє, як оце ка-
жут, «товста» – вже в селє такий позор, вже батькам 
не вити надвор наветь! І це бабов шукали, і баби ро-
били циє оборти, і мало хто виживав – умирали. Ну, 
канєшно, було таке, шо інша дєвчина оборт зробить, 
шоб і мати не знала, бо вона вижене їє з хати, до і на 
роботу іде, і все.

с. Мелені
Записав О. Васянович 7 вересня 2011 р.  

у с. Мелені Коростенського р-ну Житомирської обл.  
від Васянович Людмили Іванівни, 1951 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ, «НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ», БА-
ЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ  Рожениця – та, шо ходить 
дитям, а та, шо родила, – родєльниця. Колись каза-
ли, шо вона в положенії, тепер ще беременна кажуть. 
Часто старалися, шоб нехто не знав, шо в положенії. 
Може, хто подумає шось там пагане, може зурочить. 
Багато робить не можна всього [вагітній жінці]. Че-
рез забор не мона лазить, бо кажуть, шо це там пупо-
вина буде завиваться. Через воровки не можна пере-
ступать тоже через це, шоб пуповина не завивалася. 
Не можна на вогонь дивиться; як гримить не мож-
на хапаться за лице. Краще браться за якиєсь такиє 
недоступниє мєста. Беременну і лякать не можна, а 
чого – це я не знаю. Стригтись не можна, як ходиш 
вагітний. Не подбивать кота, бо буде хропеть дитя. 
Казали, шо не можна з котом гуляться. Я знаю, шо я 
з котиком гулялась, як ходила сином, но нечого, не 
хропєв. Беременним можна ходить на похорон, але, 
коли виносять покойніка, треба першому вийти з 
хати. Я не знаю, чого це так, шоб, мо, не було викід-
ня. Як зорвать сливу, то кажуть, шо сливка десь буде 
на такому мєсці. Беременним не можна одказувать, 
бо кажуть, шо миші поєдять усе. Як беременний хо-
диш, то не можна через межу переступать, а чого – я 

тоже не знаю. Може, це із-за пуповини. У празник не 
можна нечого робить  – шить, резать  – і ввечері не 
можна нечого робить такого вельмі сложного. Якшо 
вже в недєлю батько рубає, до тоже не можна. Ми в 
недєлю і в празник не робили нечого. І заре стараєм-
ся не робить. Треба дивиться на хороших людей, на 
гарних. От баба Скопиха казала, шо Таїса дивилася 
на Остапа, вон там у їх шось робив, як вона Сєргеєм 
ходила, до тей Сєргей і родився такий нехороший. 
Кажуть, шо як не виконують цого [заборон під час 
вагітності], то будуть [діти-каліки]. Чи там через 
воровку, чи через межу переходить [не можна], чи 
шось таке. Кажуть, шо шось повліяло на його. [...] По 
лицу узнають. Якшо конопатенька ходить, то хлоп-
чик буде, а як чистенька – то дєвчинка. Є люде, шо 
знають і по животу опредєляють. [...] Знаю, шо як 
у мешочку дитя родиться, то це вже дуже щасливе. 
Кажуть, шо у сорочці родилося.  [...] У нас то разни-
ци не було. Ну, навєрно ж, як ото одниє хлопци, як 
у Константіновича, може, вони й хотєли дєвчинку, а 
як у Демченка одниє дівчата, може, тей батько і хотєв 
хлопца, а воно не получалося. 

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  Я  родила у 
бóльніци у Меленях. Двє комнати такіє. У одной були 
всє: і родільніци, і роженіци уже. Хоч і передродова 
вона щиталася. А  потім там [в іншій кімнаті] було 
таке приспособлєніє, таке ліжко, кровать, то вже там 
рожали. Тоді, як родила, то була у больниці не менше 
десять день. Заре вже на третій день пупа одкрутили 
і виписали. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  Казали, шо були такиє ба-
би-повитухи, но при менє вже нє. Я не помню такого. 
Вони називалися так просто – «баби». Послі того як 
родили, завжди був подарок акушерці і тим, хто по-
магали. Це не могорич, а так – матеріальний подарок. 
Хустки в основ ном давали. Хто шо мав, але хустки 
були обов’язково. Це акушерці, якшо санітарка є, то 
і санітарці. На весєллє йє приглашали. Я не знаю, чи 
всє… Приглашали на весєллє не всє, а шанували всє. 
Подарок давали всє. [...] Рожали частєй уноче. Казали, 
шо коли зробиться, тодє і вродиться. 

РОДИНИ  Я ще була в больниці, то менє свекруха варе-
ники приносила. Обезатєльно. Обезатєльно варени-
ки варили. Я не знаю, з чим це зв’язано, но як жон-
ка родила, то вареники варили. Дома ще приходили 
провєдувать. Сусєде приходили, знайомиє. Багато ж 
є такого. Я не знаю, як воно називалося, просто при-
ходять провєдувать. Токо жинки приходять. Хто шо 
приносить. Обов’язково, шоб була єжа для роженіци 
і якась-небуть чи пельоночка, чи шось для дитятки, 
для новорождєного. Там якась печенька, канфєти для 
роженіци, а хто хоче, то приносить і вареники. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Як привезли з боль-
ниці, то не можна було до криниці йти, не можна було, 
поки жинка не очиститься. Не можна з чоловєком 
спать. Увечері не виходила з хати. Вона називається 
«сира жинка». Вводини були послє сорока день. Якшо 
зразу не введешся, то як ідеш перший раз у церкву по-
слє родов, треба ввестися. А  дитятко в год вводили. 
Сина вводили чужиє люде, а дочку – я сама. Прихо-
диш у церкву, стоїш там у приході. Батюшка прихо-
дить, бере за руку і введе. Хлопчика вводить в овтар, 
а дєвчинку тольки так по церкві – поносив та й усе. 

КОРОСТЕНСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



94 ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

ВІТАННЯ БАТЬКА  Канєшно, поздоровляли [чоловіка]. 
Це вже був ритуал. Могорич требують обов’язково. 
Кажуть: «Поздоровляємо тебе з новорождєним». По-
здравляють так, а неяких там подарков. Могорича не 
жалєють, бо ж довгожданий син родився, а нє – до й 
дочка. Це ж щасливиє люде були. 

ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ  Тут [у сільській лікарні] то закопували, а у 
городських здають на переработку кудись. [...] Ко-
лись пупика зав’язували такою марлєчкою. У марлєч-
ци вон був. Тодє давали дитяті, як іде у школу, шоб 
розв’язало, – чи це вже буде таке розумне. У мене обоє 
розв’язали. [...] Удома дитя купає обов’язково баба, 
баба родна – чи мати, чи свекруха. Обов’язково тре-
ба, шоб було зєллєчко намочене. Череда, ромашка. 
Череда – це вовчки. У вузлику зав’язане. Запариться 
водичка з тиєю травичкою. А тодє вже ллєш у ту осно-
вну купель. Ночовочки були такиє дерев’яниє, глибо-
киє. На дно клали таку пельоночку чи там лянненьку 
таку полотнинку з лянних сорочок, под голову тоже 
клали цей… Хто в шапочці купав, як маленьке, а як 
большеньке, то без шапочки, але под головку клали 
згорнуту таку пельоночку. З травичкою купали по на-
добності, а перший раз можна і без травички. Я знаю, 
шо як класти дитятко у купель, то тре перехристить 
самим дитятком водичку. Даже як і дитя нехрищене. 
[Показує як тримали дитину на руках і перехрещува-
ли воду]. Водичку ту виливали там, де люде не лазять, 
десь под який стовпчик. Дей…Там, де менше ходять, 
шоб неякоє гадості не набралося. Це каждий раз так 
виливали. Я знаю, шо ми на ноч не купали. Якшо по-
купав на ноч, то вона остається в купелі, а вранці ви-
носили. Старалися покупать до обєда, шоб росло луч-
че. Це тепер вони кажуть, шо якшо купаєш увечері, 
то воно лучче спить. Колись купалися дєти до обєда, 
пока сонечко іде вверх. Як купали, то весь час меряли 
дитятко. Розпариться воно вже. Я знаю, шо я обяза-
тєльно давала водичку з пальчика [пити]. І [діти] ло-
вили ту водичку. Подливаєш водичку тепленьку, роз-
матуєш дитятко, тоді береш лєву ручку і локтіком до 
правого колєнца. Буває, шо дитина родиться з такою 
головою витягнутою, то трошки так вплєскували. До 
году ж косточки мнягинькиє.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Раньше христили до мєсяца. Чим 
раньше похрещене, то вже його можна і в люде ви-
носить. Але все одно не давали побачить. Старалися, 
шоб не заглядать таким любопитним, шо страшне, 
то… А  як прийдеш провєдувать, то не обов’язково 
там на дитя заглядать. Сина хрестили таємно, з одною 
кумою. Батюшка сказав, шо кум ненадьожний такий, 
похристим з одною кумою. Та й похристили. Його ім’я 
[кумове] називалося, і вон знав, хто це такий. Його 
почитували, скольки раз там треба називать кумов, то 
називали Володимир. Хрестили у сторожці. Батюшка 
побоявся, бо тоді такий час був. Мо, шоб не розтріпав 
там де. Багато було таких, шо не хрестили. У  Кири-
ловича осьо були довго дєти нехрищениє. Войтенки 
циє. Одколи Міша христив Сашка чи Сєргея. Не знаю, 
чого це вони були нехрищениє. Вони ж уже великими 
хлопцами хрестились. Уже своє дєти у їх були. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Колись був такий календар цер-
ковний, то в який день родився, то таким іменєм і на-
зивали. Тепер тоже так само. А нашиє, як родилися, то 

тоді такого не було. Можна було іначче назвать. Але 
шо це менє тей дєд приснився так. Приснився дєд і ска-
зав, шо ти родиш хлопчика. То вже так Алєксандром і 
назвали. А Оксану вже старший син назвав. Старших 
дітей питали. У кого не виходило питать старших, то 
писали записочки і в шапку, і витягали. Багато всього 
було. Баба Маруся хотєла, шоб була Галя, а ми з бать-
ком, – щоб була Оксана, а син согласився. Моя мати 
читала колись «Руслан і Людмила», казку Пушкіна і 
сказала: «Всьо, буде Люда вперед, Людмила. А потом 
буде Руслан». Но його не було. 

КУМИ  Кумов вибирають, як хто хоче. Хто бере родину – 
з роднє, хто бере знайоміх дуже хароших, якшо това-
ришують. А як у нас не було некого, не брата, не се-
стри, то взяли таких знайомих. Як просять, то просто 
кажуть: «Прошу похристить менє дитя». Кажуть, шо 
не можна одказувати. Нам і не одказували. Кажуть, 
шо треба мужчині похрестить дєвчинку вперед, але 
батюшка каже, шо це все неправда, шо не подтверж-
дається. Кажуть, шо це, вроді, щастя забере твоє. На 
кумов кажуть: «Куми, Ви». Можна казать просто «Ви», 
а можна і «Кум Ви». Даже якшо і молодший, то «Ви». 
У нас так заведено в сєм’є. Є так, шо кажуть і «ти», але 
в основному колись стариє да і всє казали, шо куми, – 
це «Ви». Одна кума на мене каже «кумуся». Це так 
ласкатєльно вона мене зове. Других кумов вона так не 
зве, тольки мене. Якшо шось таке буває, шо помира-
ють новорождєниє, то совєтують, шо треба через окно 
вилєзти з цим дитятком і вийти на дорогу: кого стрєв, 
то треба попросить, шоб похристили те дитятко, шоб 
не помирали. Були такиє случаї. Осьо у баби Хрині… 
Отаке я чула, то таке і розказую. Не можна одказаться. 
Вилазили через те окно, яке одкривається. Не будеш 
ти рамо виймать. У нас одкривалося це, шо коло стола 
у двор. На весєллє тоже чествують хрещених. Аякже. 
Це ж другиє батьки. Їх садять на покуті, хрещену на 
подушку садять, хрещеного то так. Таке ж бувало, шо з 
батьками шось там зробилося, то могли хрещениє цих 
дєтей забирать за родних. Он бабу Параску брали за 
родну, бо в їх не було своїх дєтей. А як своє родилися, 
то вже оддали назад. [Чи було перехресне хрещення?] 
Не роблять такого. Це якшо з сєм’є чоловєк із жин-
кою живе, то раз узяли чоловєка кумом, а другий раз 
жінку. До це вже дуже великиє куми. А перехресне, я 
такого не знаю. Беременну не беруть кумою. Не знаю 
чого. Три пари кумов – саме больше. Є ж у людей, шо і 
по багато беруть. У нас у Меленях одна пара, а двє – то 
це вже і багато. Колись одниє хрищениє були у всєх 
двох чи трох [у двійнят чи трійнят]. По одному куму і 
кумє. І всєх трох христили чи двох там.

ХРЕСТИНИ  На хрестини кума крижмо бере, а кум  – 
хлєб з рушником і гроші. Крижмо – це кусок матерії, 
на якому клали дитя. Біленька шоб була матерія. А те-
пер усяке є. Беруть матерію. Якшо крижмо біленьке, 
то на пельонки. Обов’язково заматувать чи купать на 
йом, шоб дитя було з їм. Шиють сорочечку, розпашо-
ночку таку. Крижмо другому дитяті не пере давали. 
Це тольки йому. От я не знаю, де Оксанине крижмо?.. 
Такий був шовк, два метри, голубий такий. І де воно 
дєлося?.. Ти не питай мене. На шовкове ж я не клала 
уже дитя. Як ідуть хрестить, заматують дитя обик-
новенно. Я не пам’ятаю, хто бере дитя. Шо вони там 
кажуть, я не знаю. «З Богом» – да й усе. Шо ж вони 
там кажуть?.. Як приносять, то кажуть: «Брали у Вас 
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нехрещене, а тепер поздравляєм вас з хрістіаніном 
Алєксандром чи як там уже назвали». Не знаю я при-
кмет на хрещенні, но син так горлопенив. Батюшка 
возьме – мовчить. Тольки дадуть кумє – репетує так, 
шо хай Бог милує. Вон возьме так на руку, поклав [по-
казує], а в йє так кричав. Я  тодє ще не розбиралась 
такого, була молодою. Я тоже там була. Скольки там 
дньов не минуло, але ми були не в церкві, а в сторожці. 
Це  в церкву не можна йти. Обично батьки не йдуть 
христить, оддали кумам да й усе. Тепер пустушка є. 
Як приходили з церкви, то обов’язково вечера була, а 
тодє вже збирали большинькиє, у кого якиє возмож-
ності. Це не только куми вечеряли. Можна було при-
глашать і людей. Ми тодє христили таємно обох дітей. 
Оксану ми вообще христили вдома у куми. Як велика 
вечера, великиє гості, то кумов садять на покуті, їх че-
ствували. А потім же було таке, шо за другим столом 
куми вгощали усєх людей своєю горєлкою. Закуски 
то правда нє, а так то просили, шо вип’єть за здоров’є 
новорождєного хрістіаніна такого-то. А потом у гос-
ті ходять одне до одного. [...]  На хрестини готовлять, 
хто шо подужає. А Боже!.. Ти не знаєш, шо в Меленях 
готовлять. Ото таке саме. Все готовлять. Все варать. 
Із шкури вилазять. У  Чеповичах зовсєм начче. Там 
на кашу збірають на хрестинах. Там кашу не варать, а 
збирають у горщик чи у банку. Там кидають гроші, а у 
нас приносять подарки. Подарочок новорождєнному: 
хто костюмчика, хто платтячко, хто шо. Таке, шоб уже 
больше, на вирост. І обов’язково печеня, канфети. Це 
як закон. Хлєб і повлітра. Обов’язково. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Обов’язково куми на годік приходи-
ли, якшо годік виповнюється. Обов’язково стригли. 
Дитя садять отако-о перед образами на подушечку 
маленьку. Бо воно ж маленьке, шоб вище було. Це 
вже такий якийсь ритуал, шоб на подушку посадили 
і гроші клали под жопку на подушку. Стриже кум в 
основному. Вдержать часом не можна. Необов’язково 
стригти налисо. Зрезать отак трошки тих косок і всьо. 
Батюшка хрестом стриже, як христить, а тут так. Ба-
тюшка тих косок не давав, вон їх там над свєчкою спа-
лив тей пушок. А як у год стрижуть, то несуть на бе-
гучу воду, вроді, шоб коси лучше росли. І хлопчикам 
і дєвчаткам. У мене ще десь є тиє коси, не кинула на 
бегучу воду. Ще й так чималенько. Якшо дуже великиє 
коски такиє, шо і в очі лізуть, то подстригали спереду 
і до году. 

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Як дєти маленькиє, то 
[на Великдень] христувать ходили і на Роздво коля-
дувать ходили до хрещених. Приходиш на Паску і 
кажеш: «Христос воскрес!». Получив крашанку і ха-
рашо. І подарки давали хрещениє. Якиє там цукерки 
чи шо. 

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Треба було, як постіраєш дитяче, шоб 
тольки до вечора висєло. Треба, шоб тольки свєтлий 
день був. Не можна його вивертать. Як уже там воно 
случайно вивернулось, то так його й носили виворо-
том доверху. Сорочечку од першого дитяти передають 
другому. Це можна. Коли баба Маруся пошила руками 
ше у больницю, не з нового матеріалу, а шоб таке вже 
було, бо нове воно ж цупкеньке, а це таке м’якеньке. 
Десь вона ше є та сорочечка, треба пошукать. Вона че-
рез голову одівалася, то Власта Ярославовна [акушер-
ка] не захотіла одєвать, а одєла обичну розпашоночку. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Вперед треба праву грудь дать, шоб не був 
лєвшою. Шоб правою рукою все брав. Старалися і в 
праву руку все давать. Як мало молока у матері, то 
казали, шо горєхи треба єсти, пиво пить. Я пива не 
пила, а горєхи єла. Пила дуже багато. Чай, молоко з 
медом. Колись годували пока молоко є, а молоко бу-
вало і до двох год, і до трох. Подгодовували куклою: 
чистенького бінтіка я брала, печеннячко розламува-
ла на чотири [частини] у молоко вмочала, шоб воно 
трошки розцей [розмокло], і  таке єли дєти. [...] Не 
дали да й всьо. Казали, шо треба одлучать пока ще 
нема зими, осенню в основном, як завмирає кореннє. 
Мазали сажою і зєльонкою, шоб страшно було так. 
Я щотку не клала, а казали люде, шо клали. А дитятко 
туди под руку: «Ай, вава». Воно ж колеться. Не мож-
на другий раз давать грудь, бо будуть очі паганиє. Не 
можна такого робить. Будуть такиє очі, шо подивит-
ца і пагано це. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, КОЛИСКА  Ко-
лись, як у кого не було крайки, то шили таке із лянно-
го полотна. Таку смужечку [показує три пальці], ме-
тров два треба, шоб вона була, а може і больше. Воно 
називалося сповивач. Клали на дно, тоді стелили од-
єяльце, тоді пельонка одна, пельонка друга, подгузнік, 
а тепер памперс. Покупали дитятко, поклали на це все 
і запелєнали. Крутенько вматували: ручка оддєльно, 
ножка оддєльно, шоб йому там не парилося. Потім 
уже в конце сповивачем вматували, шоб воно було, 
як стовпчик, шоб не були ножки кривиє. Як сповили 
дитя, то треба перехристить і за носика смикнуть. Так 
мене учили, і я так робила. Смикнуть і цмокнуть так. 
Може, шоб не лякалося… [...] Пельонки робили із со-
рочок старих, лянних. Були купованиє пельонки. Але 
подгузніки були з лянних сорочок, таких виношених 
сорочок стареньких. А нє – до марлєчка. [...] Була така 
дерев’яна основа, полотняний такий наче мешочок. 
Чи як його назвать?.. Колиска була з очепками – во-
ровочками такими і такий кручочок. Тодє настеляли 
туди, шо в кого було. Я застеляла, наприклад, капою 
[покривалом]. Так вона звисала красівенько, шоб не 
було видно того полотна. Клали у колиску ту штуч-
ку, шо баба Маруся пошила. Под голову так пельон-
ку згортали і встеляли, шоб не було ж холодно – шо 
ж воно одне полотно. Прив’язували до цих очепок 
бантика. 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИ-
НИ   Як починало дитя ходить, то обязатєльно пере-
різали між ногами ножиком, шоб пошло. Воровочку 
ту розрезали. Не казали, шо «розрезать пута», а так, 
шо «розрезать воровочку». Як є у кого свячений но-
жик, то свяченим так, наче… вроді розрезаєш. [...] 
Як перший зубчик випадає, то викидають через голо-
ву мишці і кажуть: «Мишко, мишко, на тобє зубчика 
костяного, а менє дай золотого».

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Як дитя заслабло, то 
куди бачили, туди бігли, шоб дитятко не болєло. 
Крикси – це коли дитя дуже кричить. Тодє ходили до 
баби, шоб замовляла. Буває, шо дитя поміняє ноч на 
день, дак то ж і будуть тиє крикси. Дьоргаєш ту ко-
лиску, аж дитя вилєтає. Я знаю, шо ще штанами муж-
ськими так три рази прокручували, а шо казали, я не 
знаю. Це тоже од криксов. [Інша хвороба] – «переход» 

КОРОСТЕНСЬКИЙ  РАЙОН
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такий буває: судороги у дитяти, п’єна з рота, шо може 
і вмерти воно. Це так, як епілєпсія. Не знаю, од чого 
воно. Чи воно од очей, чи якесь врождьонне. Я, хва-
лить Бога, його не бачила. Дай Боже, шоб його і люде 
не бачили. Кажуть, шо треба тодє чорною матерією 
накривать. Колись враче його не лєчили. У  Сашка у 
Валіного було. Вони тодє по бабах попоганяли. Його 
вилєчили. Як переляк, то тоже до бабов, але треба, 
шоб не пройшло зорами. Якшо злякався у тей день, то 
в тей день треба і понести. [...] Я знаю, шо менє мати 
зразу пошила такий мешочечок. Там були вуглинки, 
голка заст ромлєна, кусочок хлєба. Зашите воно було. 
Я  його весь час у колясочці возила  – це од вроков. 
І шпилєчка була на дитятці. Це так, шоб не видно було 
[защепнути]. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  Пироги колись оддавали-
ся до году. Оддаються хрещеним. Тепер це вже їх не 
оддають [до року]. Кажуть, шо це гріх великий. Чо-
гось уже їх на весєллє оддають. Готовлять циє, шо вже 
дитятко, [батьки дитини] готовлять вечеру. Запро-
шують кумов і кажуть, шо ми хочемо вам поставить 
пироги. Три батони або три пироги з маком – шось 
таке, але шоб було довгеньке, і три штучки шоб було. 
Двє забирає кум, а одненького оставляє. Обязатєльно 
подарок куму чи кумє, шо вже там вони придумають 
і дадуть. Обязатєльно якось старалися шось з одежі: 
куму – сорочку, а кумє – хустку. А куми обя затєльно 
вже для дитятки гостинчик, а нє – до гроші. А як уже 
по теперешньому, до хто багатший, до дають багат-
шого [подарунка]. Буває таке, шо і куму і кумє дають. 
От одне з сєм’є похристило, а подарка дають обом: і 
чоловіку, і жинци. Але і кажуть на їх обох кум і кума. 
Одна жинка не вспєла оддать пироги, кум умер  – 
грєх великий. До вона несла тиє пироги од хати аж 
на кладьбище. Не знаю, чи оставила там, чи людям 
роздала.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ У  ка-
пусті, у капусті знаходилися дєти. У нас бусел не при-
носив. Тольки у капусті. [...] Бабаєм лякали. Казали: 
«Спи, бо бабай прийде». А шо воно таке, тей бабай? Як 
маленьке, то воно не питає ше. Русалкою лякали ще. 
Казали, шо русалка потягне у криницу. 

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, НАЗВИ ДІТЕЙ, 
ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ    Казали, шо дєткам маленьким 
не мона ньогтіка одрезать, а тольки одкушувать. А те-
пер уже стрижуть, не дивляться. Не подкидали дитя 
више голови. Не можна смішить дитя, бо буде вноче 
плакать. Особенно як уже сонце зайшло. Не показу-
вали дитя у зеркало. Старалися не заглядать у колиску 
через голову на дитя. [...] Найменше дитя – вишкре-
бок. [...] На їх казали байстрюки. Я нормально стави-
лася до таких дєтей. 

АБОРТ  Аборт – це дуже великий грєх. Кажуть, шо як 
умреш, то будеш на том свєті єсти те м’ясо. Це таке 
я знаю. Може неправельно я знаю. Но кажуть, шо не 
можна [робити аборти]. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Їх ховали на кладбищі. Могилку ро-
били, хрестика маленького. Я знаю, шо дівчинку на-
зивали Марією, а хлопчика – не знаю. Як дєвчінка, то 
одівали як нєвесту, шоб була квєточка. Воно то в спо-
виточку. Старалися з чогось зробить велєна. Може, 
там кусочок тюлі чи шо. 

МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Кам’янка

Записала З. Гудченко 2003 р.  
у с. Кам’янка Малинського р-ну Житомирської обл.  

від Василенко Марти Григорівни, 1911 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Вагітна не 
могла через колібровку переступать, через порог, на 
пожар дивиться, нічого не лякаться. Моя Оксана оста-
лася із родімим знаком, дочка моя. Кажуть: «У селі по-
жар, хата десь горіть». Я на ту пожарну вішку як ві-
скочила – все село видно. Кажуть: «Твоя хата горіть». 
Я ж та добре злякалась, але не за шо не взялася. Треба 
ни за шо не братись, бо буде там знак. [Не можна на 
мерця дивитись]. [Не можна вагітній відмовлять], бо 
миші поїдять усе до грама. Як нема, треба за єю шось 
викінуть. А  люди є такі погані. Інша людина викіне 
кусочок хліба  – те дитя буде гризти те, шо викінуть 
за єю: хто печину, а хто глину – так дитя і їстиме. Гли-
ну найбольше кидали. Оце [діти] оближуть усю грубу. 
[...] В моєї мамі діти: Герасім, Гання, Проська, Одюшка. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  «Бабка-по-
витуха» казали. [...] Я крічу, а мати каже: «Тимоха, по-
води єї по хаті, до вона скорій уродить». Вон взяв мене 
под руки да і водить. Я його ухватила так за уші, до 
сколько пальців, столько й крові йшло. До [чоловік] 
каже: «Хіба це Лєна твоя, я її вродив, бо з мене тоже 
кров йшла». [...] [Новонародженому] треба книжку, 
до буде грамотний, а як нічого, до буде, як ломака. Як 
хлопчик, то треба, шоб воно майструвало, шоб все ро-
било, підкладали коло дитяти. Це треба, як розв’язати 
пупа, тоді йому класти, шоб воно було грамотне.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Дитя зразу купа-
ють. У  купіль мєнє мати загадувала: «Всякиї квитки 
клади пахущії й гарниї, шоб дитя було гарне й паху-
ще». Любисток дівчатам клали. Воду зливали не под 
ноги. [...]   В колиску треба класти ладан, свяченеє зі-
ллячко. А як кричить, до маком напоїм.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  В одної жінки дуже діти мєрли, до 
брали стрічених кумів. Помогло. Брали по дві парі ку-
мів, раніше – одну пару. А в Білорусі тільки одна пара 
кумів на всіх дітей – не змінюють. В мого свекра з двох 
жонок було 18 дітей і одна пара крестіла, бо це позор, 
як другу беруть. [...] До церкви хрестить дитину несе 
кума. Дитину до церкви несе хрещена і в церкві дер-
жить. Є таке, шо й мати йде, токо в церкву не входить. 
В мене в хаті хрестили дитину. Зимою в церкві не то-
плять, до батюшка додому йде христить. Раніше хрес-
тили у сторожці коло церкви. Як слабеньке вродиться, 
до бегом на другий день або на третій хрестять.

с. Ксаверів
Записала З. Гудченко в липні 2003 р.  

у с. Ксаверів Малинського р-ну Житомирської обл.  
від Корж Марії Антонівни, 1919 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітна шоб нікого не осудила, не вкрала. 
На пожежу не можна дивитись, бо злякається, ухапить-
ся за щось, так пляма остається. На мерця теж не пуска-
ли її. Миші поїдять одежу, якщо відмовить вагітній.

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ 
РУКИ»)  Роди приймала баба. Жонки робили до самого 
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послєднєго. Ми колись робили в полі, і нічого не ста-
валось, родили нормально. Вагітна шоб не застивала, в 
чавунах грели воду, куди клали, грели камня і у цю воду 
кидали, і женщину ставили коло… перед чавунок. І зра-
зу розійдеться таз, і вона родить. [...] Пупа зав’язували 
лляною ниткою. Зав’я жуть, тоді ця нитка перегниває, 
не вредна вона. [...] Породілля і баба обмивали руки. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», УВОДИНИ ПО-
РОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  В куми брали друзя улюбленіє, 
которий мог помогти хрещеника воспітать. Казали: 
«Вийди на дорогу, кого стрінеш, бери за кума»,  – як 
діти мерли. Беруть дві пари кумів. [...] Хрестить ди-
тину йшли куми, мати з дитиною. Куми держать дитя 
по черзі. Куми забирають. Робили обід. Хрестильній 
бабі матерію давали в подарунок. [...] Кашу варили, на 
кашу гроші клали. Баба свою кашу варила, їй теж гро-
ші клали. І вже на мило дитяті клали на ту кашу, шо 
в хаті зварят. Горілку пили та обідали. В пост робили 
посну страву і кашу, компот, рібу. [...] Як жінка вро-
дить, вона шість неділь не повинна спать з чоловіком, 
пока вона не пойде в церкву – не введеться в церкві.

с. Недашки
Записала І. Щербак 28 червня 2003 р.  

у с. Недашки Малинського р-ну Житомирської обл.  
від Недашківської Ірини Іванівни, 1929 р. н.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Якщо народжувалась ди-
тина вночі, значить, запалювали якісь каганець чи 
якусь лампу та бігли по цю бабку повитуху. Ця бабка 
саме перша не заходила в хату, а дивилась у вікно, і у 
вікні ввижалася доля цієї дитини, і вона знала геть усе, 
знала, чи дитина умре своєю смертю чи не своєю. У нас 
є таке повір’я: дитинка яка родиться у свята або перед 
святами, це значить – щаслива буде. Да, да дуже щасли-
ва ця дитина. Дівчинка щаслива, коли народиться у дні 
такі: середа, п’ятниця і неділя. Хлопчик – вівторок, чет-
вер. Понеділок був нещасливим. І для дівчаток понеді-
лок рахувався нещасливим. А ще таке казали, шо коли 
дитина народиться у неділю, то вона буде лінивою.

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, СПО-
ВИВАННЯ ДИТИНИ  [Що робили, якщо дитина на-
родилася слабенькою і могла померти?] Коли родила 
дитя, а воно слабеньке, до баба одо роди приймає і 
христить. [Що вона під час цього казала?] А я знаю, 
шо вона казала? Христить. [Чи батюшка дозволяв їй 
хрестити?] Дозволяв. [Чи ходила вона до нього за до-
зволом?] Нічого такого. Вона, баба, одо роди прийма-
ла і христила, вона бачить, шо таке слабеньке дитя, до 
вона христила. [...] Коли купали дитину, саме перше, 
як положить дитину у купіль, христили воду, потім 
дитинку христили, а потім, коли дитинка розпарить-
ся, рівняли праву ручку із лівою ніжкою і навпаки. [...]  
[Коли дитинка народжувалася, чим її сповивали?] Шо 
в кого є: у кого, може, стара сорочка… то обматували 
лляними полками. Ранше ткали рубашки, уродилося 
дитятко – роздирає її мати, не дивиться чи вона стара 
чи нова і дере полки. [У чию сорочку замотували ді-
вчинку?] В матерену. [Чи хлопчика також замотували 
у материну сорочку?] Як же! Вматають у мужицьку! 
Дерли лляниє сорочки на мотузки і зав’язували ди-
тину, сповивали. Сповивач [називалося]. Шоб ножки 
були рівненькиє. І  у хустки теплі заматували, у ра-
дюжку, у кого хустки немає, а хто багатий – той у хуст-
ку вматував, називались ті хустки «опинанки».

РОДИНИ  На родини запрошували бабу повитуху, яка 
кашу варила, так як кругом у нас кашу варили і цю 
кашу ставили на стіл, а потім хрищений розбивав цей 
горщик з кашою. І ці черепки зберігали.

КУМИ  Якшо народилася перша дитина і померла, зна-
чить, мати повинна вийти на вулицю і взяти собі 
куму, кого зустрічає першого, того бере за куму. Не 
дивлячись, чи то людина стара, чи молода, якщо зу-
стрічає чоловіка, то буде кум, якщо жінку – кума. Ще 
є таке: куми принесуть дитя від хреста і через окно 
передає [кум] кумі, щоб дитя було живе. Обряд такий 
був. Не через поріг, а через окно. У нас у жінки в селі 
було дев’ятнадцять дітей, усі померли, а двадцяте уро-
дилося, да через окно його… та ще й пекальну дішку 
ставили. [Куди ставили діжку?] На табуретку. І вони 
переходили, там хліб [лежить], вони поцілують хліб, 
щоб дитина жива була. [Це й обряд здійснювали, коли 
вже від хреста йшли?] Так як от хреста. Аякже, і ди-
тинку положили в пекальну діжку, а потім перелізли і 
самі ставали і тоді пили христини.

«ПОСТРИЖИНИ», ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Коли був день на-
родження дитини, коли їй було один рік, то приходив 
хрищений батько, клали кожуха, на кожуха клали ди-
тину і стригли, щоб коси гарні росли у дитини. [Що 
робили зі стриженим волоссям?] Або спалювали, або 
ховали. Матері давали, а вона його ховала і зберігали, 
поки син не женився, чи дочка заміж не вишла. [...]  
[Коли дитині одягали першу сорочку?] В один рік одя-
гали. І так вони й ходили: і дівчинка, і хлопчик у тій 
сорочці років до п’яти. Так, підперізували, шоб не ма-
залося, шоб теплій було. [Що робила мати, коли одяга-
ла перший раз дитині сорочку?] Ні, нічого не робили.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Якщо дитинка народжувалась 
і у неї на лиці були якісь вади, наприклад, червоне 
п’ятно, то як помре дитина такого самого віку, мати 
приносила свою дитинку, брала руку померлої, ми-
зинчиком померлої дитини обводила кругом того пят-
на у своєї дитини, то воно й пропадало. У моєї дочки 
було червоне пятно на носі – уродилася така. Пішла я 
до лікаря, а лікар і каже: «Чого ж це ти нічого не ро-
биш, дівко?» То він мені сказав, шо як якась женщина 
уродить дитину перву – це називається «первачка» – і 
тим місцем, зкуда виходить дитина, три рази обвести. 
Ну пошла я потім в роділку і прошу акушерку. А вона 
каже: «Добре». Родить первачка, і вона мені сказала. 
І я понесла дитину свою і та акушерка три рази обтя-
гла – і нема цього червоного пятна. А то ше таке було: 
колись у моєї сестри на ножці було п’ятно, тайно воно 
росло і йой нараяли [порадили], як ідуть, а пур’їнка 
[пір’їнка] або кісточка лежить, і тою кісточкою чи 
пур’їнкою треба обвести п’ятно і так назад поклас-
ти, як воно лежало, – чи пур’їнку чи кісточку ту, – і 
воно пропаде, пропаде, не знать, де й дінеться. У моєї 
старшої сестри був хлопчик, йому було три роки, то в 
нього була гуля, яка просто вочевидки росла, і сестра, 
як умерло в нас в селі у людей дитя, пішла з ним туди 
та обвела кругом неї мизиним пальчиком тієї умерлої 
дитини ту гулю – так і вона не знадь де й ділась.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  Пироги носили куму 
і кумі. Бо на тому світі,  – кажуть,  – як не принесли 
батькам [хрещеним] пирогів, то їх [дітей] до компанії 
не приймають. До колись всі стараються, шоб до году 
занести. То кума два бере, а третього кладе назад і дає 
подарка матері, а та теж, шо має, кладе. І кум кладе, і 
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кума. Коли ж не занесли пироги до року, то до весілля, 
коли жениться син чи дочка заміж іде,то обов’язково 
треба занести. Колись у нас отут-о сусідка була, а дру-
га була, шо дочку заміж віддавала, і сниться їй, що та-
киє два столи стоять, на одному лежать пироги і голу-
ба лєнта, а стоїть другий стол – немає нічого. А вона 
і питає, шо… шо це таке, а вони їй відповідають, шо 
це мати пироги не занесла. Потім вона пошла до туєї 
жонки, шо дочку заміж оддавала та й каже: «Ти носила 
пироги кумі і куму?» – «Ні, не носила». Потім вона на-
пекла пирогов і перед весіллям занесла.

ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ  [Як називали дитину, яка щойно 
народилася?] Немовлятко, янголятко. [Як говори-
ли на дитину, якій виповнився рік?]. Просто дитина. 
А cтарші – то вже подростки у нас у селі казали. [До 
якого віку вважається дитиною?] До чотирьох, до 
п’яти, а то й до десяти-одинадцяти років. А після оди-
надцяти, дванадцяти років називали не дітьми, а по-
дростки. А на старших, то на на дівчину дівка казали, 
а на хлопця – хлопець, парубок.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Де ховали нехрещених дітей?] На мо-
гилках, там де й усіх. Це колись не ховали на могилках 
вішальника. Ховали дитину нехрещену на могилках і 
хрестика ставили. Якщо помирала нехрещена дитина, 
то говорили, що її на тому світі не приймають, уже не 
можна було за неї в церкві відправляти, не хліб на со-
роковий день нести в церкву, за цю дитину не можна 
було нічого нести, тому що її Бог то прийняв, то забрав 
нехрещену. Мати оцієї дитини померлої нехрещеної, 
повинна роздавати отим бездоленим діткам, шо в неї 
є, давати різні речі, цукерки, печиво. В любий час вона 
могла [роздавати], вона повинна приносити таку ми-
лостиню і давати за те, шо її дитинка нехрещена. От 
у нас була вчителька, дитинка в неї була нехрещена, 
батюшка його не хоронив нехрещеним, то матушка ка-
зала: «Якби вона не молила, ходила в церкву, просила 
в Бога – все, уже цій дитині ні хліб нічого не значить, 
тільки одне, що вона бездоленим повинна була все 
давати і діткам отаким бездоленим допомагати». От 
якщо помирає в матері нехрещена дитина, а потім по-
мирає якась інша дитинка, то обов’язково ця мати по-
винна брати хліб, хустинку, печиво і приходити до цієї 
дитини на похорони і це все приносити. Те, що прино-
сила, вона залишала коло цієї мертвої дитини. Хустин-
ку може вложувати в труну, все остальне роздавали 
людям. Можна й діткам, зараз в селі дітей мало, може 
колись і діткам [роздавали]. Я вам хочу дещо розпові-
сти. Зі мною робила жіночка, в неї чоловік був головою 
сільської ради, дітей христить нельзя було. То ми ж 
христили дітей втихаря. І ось вона каже, що двоє дітей 
у неї нехрещені  – дівчинка і хлопчик. Вона каже, що 
лягла я вдень спати, вже дітки такі вже були по п’ять 
років, і сниться їй такий сон, що немає дітей, вона ба-
чить луг, йде по лузі, а дітей немає! «Я йду, йду, – каже 
вона, – люди сіно косять і кажуть: “Іди, он там хатинка, 
і там твої діти”». Вона підходить до цієї хатини, а там 
стоїть дівчина – уся в білому одязі, в білому віночку, і 
коси в неї розпущені. Вона їй і каже: «Люди сказали, 
що ти забрала моїх дітей». А та їй у відповідь: «Да, за-
брала». – «Я, – каже, – зазираю у хату – лежать у таких 
мішках прозрачних дівчинка, зав’язана червоною лєн-
тою, а хлопчик – голубою. Лежать, – каже, – на лаві мої 
діти. Питаю ту дівчину: “Чого це ти моїх дітей зв’язала, 
а ну давай розв’язуй!”» А вона мені так три рази каже: 
«Нехрищенні, нехрищенні, нехрищенні!» Потім вона 

каже: «Я встала та до матері своєї вкрадьки побігла і 
до вечора похристили дітей». Діти, які нехрищені, їх, 
бачте, Бог не приймав на тому світі, що вони нехрище-
ні, то вони перетворювались у русалок. А ще, як умре 
хто на Тройцу, коли був трояцький тиждень, – і діти, і 
дорослі женщини, – як умруть на Тройцу, перетворю-
вались у русалок. А, моя дочко, хіба ж, коли не давали 
христить, до тиє дєткі хіба винниє? Бог не приймав. 
Він їх забирав, але не приймав. То вони не винні були 
ці дєткі, і батьки не винні, батюшок не було, не було 
кому христить, і їх так ховали. А як умірали дєткі по 
болєзні, бувало таке – корь, то умірало багато, то були 
й нехрищені та й ховали з батюшкою. 

смт Чоповичі
Записала З. Гудченко 2003 р.  

у смт Чоповичі Малинського р-ну Житомирської обл.  
від Марченко Марії Володимирівни, 1935 р. н.

КОЛИСКОВІ  
Люлі-люлі-люлі,
Прилетіли гулі.
Люлі-люлі-люлюці,
Прилетіли голубці.
Прилетіли голубці
Та й посіли на бильці.
Стали думать ще й гадать,
Що Ганнусі дарувать.
Подаруєм [черевички],
Шоб ходила на музички,
Щоб у її ніженьки
Не кололи камінці.
Подаруєм хустиночку
Та повяжем голівочку,
Шоб голівку донечки
Не пекло їй сонечко.
А-а, а-а, а-а-а…
  ***
Ой повішу колисочку
Та й на ожиночку,
Буду жати пшениченьку
На свойом часточку.
Ой повішу колисочку
У полі, у полі.
Будуть дитя колихати
Со́коли-соко́ли.
Прилетіла зозуленька,
Сіла на калину,
Крилечками хвороснула,
Збудила дитину.
– Бодай з тебе, зозуленько,
Сіре пір’я впало.
Збудила мнє дитиночку,
Було б іще спало.
А-а, а-а, а-а-а.
  ***
Спи, малесенький, спи, мій синок,
Більш не почуєш од татка казок.
Світить он місяць в окно голубе,
Я покидаю і маму, й тебе.
Грошей платити не буду – нема.
Мамка заробить для тебе сама.
Є в мене дітки від мамок других.
Чим же ти кращий, синочку, від їх?
Спи, мій малесенький, спи, віростай
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Да за татуся ти не забувай.
Як постарію, до тебе прийду,
Шоб забезпечив ти старість мою.
А-а, а-а-а…
Спи синок. 

ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН

с. Сташки
Записала Л. Орел 13 грудня 1995 р.  

від Заровної Марії Максимівни, 1939 р. н.,  
переселенки із с. Сташки Овруцького р-ну  

Житомирської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ХРЕЩЕННЯ ДИ-
ТИНИ  У нас казали «беременна». Казали только, шо 
не можна красти було нічого. Даже по колгоспах, де 
беруть. Шоб за пазуху ніде нічого не ховала, бо буде, 
кажуть, дитя красти. [...]   [Чи були у вас жінки, що до-
помагали при пологах?] Уже в нас не було, бо не розре-
шалось. Колись, як наші матерки були, були такіє баби, 
«повитуха» казали. [...] Хрестили, як кому виходить. 
Я сама хрестила, в Чистий четвер родився мой хреще-
ник, а на другий чи на перший я хрестила вже. Хрести-
ли ми його зразу. Малесенького. Старались перехрес-
тить у першу очередь, шоб, борони Боже, не вмерло 
нехрещене. То так, як получилось, так хрестять.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Коли жінка після 
пологів могла заходити в церкву?] [Через] сєм недєль. 
[Як називався цей обряд?] Вводення. Пошла, кажуть, 
до вводу. Саме, як ми росли, все було запрещено, то 
мало хто ходив. 

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Вишевичі
Записала Н. Гаврилюк 10 липня 2008 р.  

у с. Вишевичі Радомишльського р-ну Житомирської обл.  
від Василенко Ганни Іванівни, 1932 р. н.,  

та Крижанівської Наталі Василівни, 1956 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Ось на 
корови, як корова ходить вагітною, тож і моя мати при-
казувала: «Іскинь, дочко, сіно звечора, вілками [вила-
ми] не бери. А шо вона там напаскудить, то настели со-
лимки…» Колись уродини було таке, було. Тепер вони 
не роблять цього… не дотримуються. [Чи Ваша дочка 
дотримувалася заборон?] О, моя дочка! Те, що я, – те й 
вона… По великих святах не можна [робити], а так все 
робили. Я  взнала, що я вагітна, з тих пір намагалась 
не робить такого нічого. З того часу додержувалися, як 
люди казали, у празник у колгоспі як, нас не гонили, бо 
тоді ж так при совєтскій власті було – умри, а на робо-
ту йди. А я не ходила. Великий празник – я і в колгоспі 
не робила. Не тикі дома, а й у колгоспі. І є такі тут у нас 
жінки, що не ходили. Знаєм, що це празник, то ми вже 
свою норму, що одвели посапать, то ми за два дні по-
сапаєм. [...] Як ходить вагітна, то наче плескатенький 
живіт – на дєвочку, а як такий, наче горбочком, – то, 
кажуть, на хлопчика. А по лиці кажуть: як замурзана 
[у плямах], до це – дєвочка, а як чиста на виду – то це 

буде хлопчик, бо хлопчик не хоче дуже, щоб гарним 
буть, а дівчата зажди хотять краще – то хай мати буде 
замурзана. [...] Як личиком догори вродиться, то зна-
йте – то ненормальна людинка. Це я вже знаю, тому що 
це було і в нас, і в роддомі. Це знайте, що недостаток 
великий у дитинки, воно інвалідом буде.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ   У нас  
була баба на все село. Баба Параска звалася. І цю Парас-
ку звали усі, і вона цій породільці носила цілий тиждень 
їсти. [Звідки ж Ви це знаєте – з маминих слів?] Да, да. Да 
не то шо з маминих слов, я ж бачила, як мати моя на-
родила маленьку, меншу од мене одну сестричку і другу 
сестричку. Одна сорок третього і тридцять сьомого. До 
це баба Параска носила породіллі їсти рано і ввечері, і 
в обіда. [Чи відомий вам вислів «баба бабувала»?] Нє, 
в нас так не кажуть. У нас казали, що це баба, що при-
ймає роди. Купала вона. Баба ця приходила, принесла 
їсти уже ж породіллі і обязательно купіль настроювала, 
і баба тиждень її [породіллю] купала. Одна була у нас 
на село – Параска. Вона багато раньше вмерла, пока ме-
дики тії прийшли. [Чи після неї були ще баби?] Нє, вже 
самі якось родили, і ніхто не одважувався на таке йти. 
А баба ся була, я вам кажу, ще лучче, як акушерки. Вона 
вже звикла так. Вона все бачила, все знала. [Чи назива-
ли її «баба пупорізна»?] Ну, так то на неї так і казали на 
цю бабу, що приймає роди. Вона ж іще купає і дивиться, 
щоб пупок одпав, а тоді того пупочка матері оддавала. 
Мати закапувала. А баба дивилася за пупочком цілий 
тиждень ходила. [...] Пупок обязатєльно забирали, місце 
нє. А пупочка до ми всігда забирали і в себе под поріг… 
Ми забирали і коло порога закопували і дочки, і сина, і 
того, що одпав, тоже, під хатою. А це ж кажуть: «Куди 
не поїдь, то додому тебе тягне, бо твій пупок там зако-
паний». Це споконвіку так кажуть. І наші матерки ка-
жуть: «Де не будь, а додому тягне, бо пупок зав’язаний». 
Калідора не було. Оце так, як хата моя є, оце де воно 
одвірочок, і це закопано із двору. Зараз Бог їх знає. Це 
вже дочка знає, де діла. [Сміється.] Я не тут родила – на 
Дальнєм Востокє, в госпіталі, там ніхто нічого не давав. 
Там ніхто нічого не віддавав, ніхто нічого не закапував. 
Там бірочку віддали – і на том конєц. У нас дома було, 
дома ж родили в селі, у нас був обичай, що всі дівчата 
брали. Усі ми брали, і матерки наші. Мати наша розка-
зувала: колись же баба приймала роди. [...] Я не знаю за 
місце, не буду брехати. А за пупа – то я знаю. Місце ж 
попереду йде. Де вони його дівали, я не знаю. Місце піс-
ля йде. Я кажу за пупа. А де те дівали, я не знаю. Це ж 
баба. Або під порогом, або десь під піч. Да, да, вони десь 
дівали. Но я його не чула.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИИНИ  Баба цілий тиждень 
купає. Чи щось у водичку вона клала? Вони брали… 
Приносила баба червону півонію, вона сінца насушу-
вала, тую півонію і зілля які. А  які ще?.. За півонію 
добре знаю, вона, як принесе, зсохнеться та півонія. 
У водичку вкладала півонію і всякі зілля. Знаю, що че-
реда. А півонію обязательно, як дівчинка, – шоб гар-
на була. А хлопчику – не знаю, бо в нас самі дівчатка 
були. Я знаю, шо баба купає, да: «Щоб ти така, доню, 
була, як ця півонія». [Чи лили у купіль свячену воду?] 
Обязательно, обязательно. У  куплю не клали [мед, 
гроші], у куплю…  я цього не бачила. А  оце бачила, 
бо ж оце дві дочки, сестри мої. Удень попорає, хоча 
може бути свекруха, все одно це баба. Тиждень баба 
виходить, на другу неділю – до баби.

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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РОДИНИ  [ Чи жінки, які мешкали по-сусідськи, прихо-
дили до породіллі?] Ходили. Обязатєльно. На родини 
всі йшли. Ну, ось мати наша народила, значить, на дру-
гий і третій день ходять і ходять, не всі разом. Знаєте, 
тоді ж пряников не було, таке: да сир пекли, да пам-
пушки і борщ варили, да все таке носили. А зараз тоже 
ж ходять на родини. [Самі] йдуть. Жінки йдуть, а уже 
коли хрестини роблять, тоді й мужчини йдуть. То вони 
ж зараз беруть кагор да цукерки, да праники, да торти, 
а колись же такого не було. [Як зустріти жінку, то вона 
скаже]: «Йду на родини». [Хто ходив – тільки жінки?] 
Да. А зараз нє, зараз і молодь іде. Їжу [несли]. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  А тоді вже тиждень прой-
шов, мати ж трошки очуняла, то вже на другу неділю 
мати пече пироги – три таких пироги гарних довгих. 
[Які це були пироги – з начинкою?] Ні. Чисті, такі ви-
качували чисті пироги і вже там чи на сподницю, чи 
на кофту, матерії – і поносила вона вже бабі пироги. 
[Так і казали: «носила пироги»?] Так і казали. Не знаю 
[для чого], так було, об’язатєльно пироги носила. Ну, 
не знаю, вона у нас одна була. Я знаю, що мати посила-
ла батька, батько набрав уже матерії на спидницю чи 
на шо, і мати ці три пироги. Вона [повитуха] приго-
щала. Дитя дома, а матір сама носила. І вгощали, баба 
ж уже дякувала за пироги і молилася Богу, щоб уже 
дитя було щасливе, вродливе, розказувала матері і по-
бажання – оце таке. Оце похристять дитя, до батюшки 
занесуть, похрестили, пройшло там скільки неділь – 
чи три чи чтири – тут не вказано було, і вже цяя мати 
носить кумі пироги. І куму, і кумі. Носили подарок і 
пироги. Але все одно три штуки. Ну, конєшно, не до 
года. Це ж треба до года оце все відбуть. [Чи зберігся 
дотепер звичай «нести пироги»?] Нє. [Кумам] носять, 
але рідко. У кого мати чи там баба, то кажуть: «Дочко, 
понеси пироги». До ці носять. А зараз такі, як оці, то 
ніхто не носить. Не хочуть цього робить. А тоді – об-
язательно це все носили. Вибирали гарного подарка. 
Матері – обязательно, батькові – якась гарна сорочка 
чи щось таке, а матері – на плаття. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», ПОХРЕСТИ-
НИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Чи беруть у вас за кумів не-
одружених?] Беруть. І тоді брали. Тоді обично молодих 
таких не брали. Таких, що вже були заручені. Було по дві 
пари, а зараз беруть по чтири. Є такі, що брали рідних 
сестер, а є такі, що брали добру сусідку, а є такі, що до-
бра двоюрідня чи троюрідня сестра або брат, а є такі, що 
подруги були дуже хороші. Хоч чужого, хоч родича, аби 
далекі [?]. Родичів [більше брали]. Обязательно, щоб не 
з одної хати батько й мати хрещена. У нас, наприклад, 
було четверо і у нас одна мати хрещена і один батько 
хрещений. [...] У нас риби було дуже багато, захолоди 
всякі варили, картоплю, голубці, капусту, обязательно 
ряжанка була, млинці були. [Ряжанка] в мисках. І цих 
млинців… Такі діжки раніше були, вони й зараз на го-
рищі є, оце діжечка так. Мати розводила тісто, да повну 
діжку цих млинців розпікували, по столах порозклада-
ли. А печеня була – не картопля, а така з полівкою наче. 
А тоді вона трошки муки, і заколочували, щоб вона така 
ріденька була, і цими млинцями мочали і їли. [Де бра-
ли квітку – на городі? Просто на городі пішов і зірвав 
квітку?] Да. [Чи було, щоб баба сама в’язала?] Нє. Вели-
ка тарілка була, вкладєна кітка [квітка]. У нас така була 
горжина [жоржина], так поклали. Мати кладе. Тарілку 
не іменно мати носить, а сест ра там чи брат – дитині на 

мило. Це трошечки вип’ють, а тоді… Подарки само со-
бою, а це – на мило. Це таке було. Може, і  зараз є, не 
знаю, я зараз не ходжу. [...] Як христять дитя, да сильно 
плаче, то кажуть, що буде лиха доля. То це всєгда. А як 
от кричить, кажуть дівчата: «Те воно буде співать». Да 
воно не так. Воно повертає в другу сторону. Не дуже 
бистро [хрестили]. Так, мабуть, неділь шість або сім. 
[...] А на хрестини як ішли, то обязатєльно брали, щоб 
умотать дитя, щось. Чи перкаль, чи… Ну, матерію. [Як 
називали тканину, яку кума дарувала?] Крижмо. Хто 
скільки [метрів] принесе. Пекла гарну булку, а булку 
обязательно заматувала в гарну хустку. Кругла булка, 
як хліб, заматувала в гарну хустку да й каже: «Щоб мій 
дар, оцей хліб, розрізали і поїли усі, щоб нашій дити-
ні було щастя й здоров’я і щоб вона вийшла заміж за 
щасливу долю». Оце таке приказувала баба, і всі співа-
ли. Баба йде з булкою. Прамо на стіл вона поклала. На 
початку [хрестин]. Вже за столами було все покладено, 
поставлено, баба принесла в цій хустці хліб, порізали і 
на столі так склали, і всі взяли. Щонайкращі слова каза-
ла, дитині дарувала. [Чи вона першою починала обід?] 
Да. [Чи люди кидали бабі щось за це?] Нє. [Що співа-
ють на хрестинах?] «Многая лєта». Засвітилася зори-
на, народилась в нас дитина, батька з матер’ю вітаєм, і 
добра, і щастя, і здоров’я дитині бажаєм. Многая лєта, 
многая лєта, многая-многая лєта. Многая лєта, многая 
лєта, многая-многая лєта. Оце ми ходимо, чуємо  – та 
навчилась, та навчилась, а тоді разом співаємо. Це на 
хрестинах. «Многая лєта» завжди співалось. І моя мати 
співала. «Засвітилася зорина…»  – це нова, а «Многая 
лєта» завжди співалося. І  в церкві співалося, і де не є 
співалося. Як уже ж трошки вип’ють, [співають]. Матері 
давали на мило. Це вже як вилазили з-за стола, то всі ки-
дали матері на мило  гроші. Тарілка на столі. На тарілці 
обязательно якась квітка. «Многая лєта» у нас і кумам 
співали. У нас таке завєдєніє: перш дитині, а потім ма-
тері, хрещенім, щоб гарно дожили, як буде весілля, щоб 
подарували щось. В  общем, вилезли з-за стола, став-
лять ослона, садовлять батька й матір хрещених, під-
німають на гора разів три чи штири. «Скільки даси?» – 
питають. – «Півлітру». – «Мало». – «Літру». – «Мало». 
І все до столі [стелі], до столі підіймають. «А як ти мало 
даси – кинем». – «Дам цілу четверть». Тоді опускають, і 
батько ставить, і проспівають всякі-всякі пісні, хто яку 
схоче. Це було. І зараз так само. А на хрестинах тільки 
піднімали кума і куму. І бабу піднімають. 

 УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  І мене мати вводила, 
і Катю. Уводини в церкву, в сорок день. Я ж, напри-
клад, не знаю, мати каже, що нас у церкву сповивали і 
обязатєльно червоненька лєнточка щоб була. Не спо-
вивач, а червона лєнточка. Наряжали дитя, приносили 
в церкву хліб. І хліб… треба було, щоб був замотаний. 
Кладеш на стіл, сіль поклав, а батюшка тоді вже веде 
молебен і нас [дівчат] уже перед вовтаром тіки носив, 
а хлопчиков носив у вовтар. Мати в церкві [стояла]. 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ  Мати моя брала ножа. Ось Ма-
руся наша була більшенька, лазила, лазила, а тоді зня-
лася на ніжки, раз – за ослінчик, да вже туп-туп, а мати 
скоренько за ножа, да ножем – раз, два хрестка: «Я, до-
ньо, тобі пута перерізала, іди з Богом». А вона чап-чап-
чап і пішла. Оце обязательно дитяті таке треба.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Наша мати до года нас годувала. [...] Казала: 
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«У мене вава». А колись пряли пряжу, такі у нас були 
мікалки [щітки із щетини], шоб розчісувать льон. 
Мати вже покладе сюди та каже: «Бач, доню, вава, ти 
ж поколешся». Вона полапає – колеться, нема молока, 
плаче. Да й так одвикали. Не вертали. Як сказала мати, 
шо сьогодні вона не дасть цицьки, значить, хай вона 
плаче і лопне, хай вона, шо хоче, те робить, но вже 
другий раз не давали. Тому шо казали, шо буде дитина 
пам’ять загублювати. Бо це я добре знаю. Мати казала: 
«Шо ти хочеш?» Там приходили дівчата: «Плаче, ма-
буть, знов буду годувать». Мати каже: «Ти шо, хочеш, 
шоб воно було без пам’яті?»  [...] Збиралися, але дити-
ні нічого не робили і нічого не казали. Похмелилися і 
порозходилися.

«ПОСТРИЖИНИ»  Батько хрещений [стриг дитину]. 
У  рік тут трошки косей [зрізав]. Хрещені [приходи-
ли]. Приходили, хто хотів. Бо я знаю, шо нашу Мару-
сю посадили, вона така була гарненька, да посадили, 
да постригли-постригли-постригли, а тії коски  – у 
піч і спалили. Я не знаю [для чого], але об’язатєльно 
палили. Хрещений приходив, постригли. Не все стри-
гли. Чималенькі були кіски, то він по верхах підрізав. 
А чого то – не знаю. Кажуть: хрестка на голові, то він 
отак прорізав трошечки, і більш нічого не робив, і все 
спалили. На бумажку  – і в передпіччю спалили. [Чи 
зберігали на пам’ять перше волосся?] Нє. В нас спалю-
вали. Обично наголо стригли, то, кажуть, щоб краще 
коси росли. І  дівчинку, і хлопчика [стригли]. Як рік 
був, у нас на рабчуні сажали. Ось, бачте, це килим на-
зивається. А  таких от тряпок, як оце, всяких, як до-
рожки, це тоже рабчун називався. До це садють, а тоді 
кажуть: «Ну, цим буде?» То цяцьок накладуть усяких. 
Тільки шо ж не теперішніх. То, гляди, той уже за моло-
точка, то: «О, буде коваль», то обценьки [плоскогубці] 
клали. Такі цяцьки були. А дівчаткам – то клали ци-
ганку голку і обязательно затягували нитки такі до-
вгі, зав’язували, шоб не загубилася ж вона, і шмаття 
на шматочки наріжуть-наріжуть і поклали – шо вона 
вперед візьме. То буває, шо голку візьме дитя. По-
бачить  – червона нитка, то кажуть: «Буде вишивать 
гарно». А то, буває, шо хусточку візьме, не хусточки, а 
кусочки, то кажуть: «Буде гарно вбираться». А ложку, 
то кажуть: «Повар буде», бо ложечку взяла, буде ва-
рить їсти. Не повар, тоді не казали повар, а їсти буде 
готовити, кухарка. Це я на своїх сестрах бачила. [Чи 
роблять зараз?] Я не знаю. Молодь ходить, а що вони 
там роблять, я не буду казать, бо не знаю. Я знаю, що 
Маруся наша горшка розбила. Мати каже: «Скільки 
буде мить посуд, стільки бить». Череп’яні було, у нас 
же таких білих не було, а з череп’я. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Чи знала повитуха, як лікувати 
хвороби?] Нє, у нас не так. У  нас іще була баба, зва-
лася… Да, баба… шептуха, шептуха! Навіть у Веприні 
була ще друга баба, до це уматували дитину і несли до 
баби. Уляна. Це добре знаю, бо нашу Марусю носили 
туди до Уляни, і вона пристріт [лікувала] і од недоброї 
болєзні, бо недобра болєзнь дуже поширена тоді була. 
Я знаю, що коли несли нашу Марусю, то це треба, шоб 
була каркальовенька хусточка, а під спід – велика чор-
на хустка. І поклали на ту хустку біленьку, замотали, і 
мати понесла туди ж, у Веприн. І вона там балакала, і 
чорною хусткою її накривала. І воно проходило. Оце в 
малому такому віці дітки. Це такі були баби у нас. Ну, 
всякі ляки і пристріти [лікувала], все-все, що б не було. 

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ІГРАШКИ  Хрещена крижмо несла 
матері, а другий кусочок – то на кофточку чи на со-
рочечку – мати шила. Колись же руками шили. А тоді 
ще полотно було. З полотна сорочечку шили. [...] Ко-
лись ляльок не було, а шили ляльки. Хрещена принесе 
лялечку шиту, ну, з матерії, туди клоччя напхали да 
ручки поробили. Таке було… 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?» ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Я навіть 
і не знала, що це мати родила. Де ми гуляли, на дорозі 
чи де, батько пішов уже ж по бабу Параску, а я не зна-
ла, чого там і що. Прихожу, баба сильно скоро пошла. 
А сусіди, я чую, кажуть: «Це вже, мабуть, родить». Як 
я прихожу в хату, сидить уже баба Параска да каже: 
«Боже, йду-йду по городі, в капусті плаче-плаче дити-
на, я думаю: занесу до вас у хату». А я: «Бабо, де вона 
та дитинка, що ви її взяли?» – «Ось де». – «Яка малень-
ка лялька». Воно ж манюсіньке. А то в капусті… А то 
кажуть: «Бусель приніс, покинув на городі». Це все 
збиралося по городах. А так ми не знали, що родять-
ся діти. Це зараз все знають наперед. А тоді, їй Богу, 
правду кажу, я навіть не знала, я думала, що це баба 
принесла те дитя. [Чи казали, що в магазині купили 
чи на базарі?] Тоже казали. Що-небудь придумували 
да казали. То купили, то найшли. Бусоль приніс та й 
покинув на городі, а баба йшла та найшла, да й при-
несла. [...]Там вовк іде. Собачкою злою [лякали], і діти 
слухали, вони не йшли, вони думали справді. І бабою-
ягою. Це точно. Шо  ти хоч, те придумували. І лягай 
спать, прийде бабай да в торбу забере.

с. Краснобірка
Записала З. Гудченко 1995 р. у с. Краснобірка 

Радомишльського р-ну Житомирської обл.  
від Фещенка Опанаса Михайловича, 1913 р. н.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  В «Гілки» найбільше [гралися]. 
Тіки сніг злізе із землі – у м’яча. А тоді накатана з шер-
сті або із губки, літом знятої із дерева – здоровий ку-
сок, наросня така губка, да гострими ножами обдєла-
на кругом. Або шили хороші мастериці: обмотає раз, 
зашиє, обмотає, і вона з трапок така трап’яна гілка. Її 
палками били, потом уже там ловлять: раз забив, тоді 
должен аж до кінця цього полігона, що грають, забіг-
ти, щоб в тебе  не попали, і назад вернуться, і знов 
будеш бить, а як попадуть в тебе, то вже ти йдеш…

ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Троща
Записала К. Ковтун 24 червня 2009 р.  

у с. Троща Чуднівського р-ну Житомирської обл.  
від Шиманської Людвіги Станіславівни, 1929 р. н.

ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  
Каші на христини не варать. Сметану густу роблять, а 
каші в нас не варать, ці по тіх селах, то варать, а в нас 
нє. Баба тільки робить квітки ́, приносить, усім роз-
дає, хто є. Вони всі за це платят гроші, а в цю сметану 
кум і кума вмочають [квітки] і одне одного мастять. 
[...] Христили дитину якомога раніше, особливо як 
слабеньке, то й через тиждень христили. [...] Стригли 
в рік куми, кум починав, кума разочок там цокнула 
ножицями, а тоді кум до кінця доводив.

ЧУДНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Буківцьово
Записала Є. Гайова 15 червня 2005 р.  

у с. Буківцьово Великоберезнянського р-ну 
Закарпатської обл.  

від Бондар Олени Василівни, 1932 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, РЕГУЛЮВАННЯ НАРОДЖУВА-
НОСТІ Ходячи вагітною, їй не мож було попуд де-
рево йти, такоє, що падало та сперлось на друге, 
утворивши щилину між деревами. Кить пойдеш в 
цей отвір, то казали, що та дитина повіситься, не до-
живе своєю смертю. Через ланц [металевий ланцюг], 
через вуйце, що на возі, не мож іти. Ікони треба ся 
бояти, молитися. Попуд плут [огорожу], між плут-
тям не мож проходити, бо буде хворіти дитя. Не мож 
било позирати на мерлого, бо буде дитина нецвітяна 
[бліда], а ще, не позираючи, треба було на мазильник 
[мізинець] червену нитку прив’язувати. Кожна жона 
знала вирахувати собі, коли їй час рождать. Я  сама 
копилка [покритка]  – раз била з чоловіком, та й то 
негаразд. [...] Про народження діток думали ще на 
весіллі [садили на посад], робили таку ворожку на 
весіллі: коли її закон тяли, то давали хлопця на колі-
на, і вона скільки хотіла мати дітей, то стільки разів 
щипала цього хлопця.

РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ, ДИТЯЧЕ МІС-
ЦЕ, ПУПОВИНА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Баба ва-
лальська [баба-повитуха] приймала роди, вона одна 
била в селі. Її кликав чоловік, вона приходила, моли-
лася, просила Бога допомогти, обкроплювала жону, 
кить било тяжко їй, а кить благополучно, то нич. 
Я  виділа, коли жоні було тяжко, то і пір’я палили в 
хижі, курили жону то ту. Давали їй сире яйце, щоби 
воно крізь пазуху впало дулу [додолу] і щоб розби-
лося. Вірили, що легко буде родити, як то-то яйце 
скотилося швидко і впало, то так має легко і швидко 
родити. [...] Місто, яке відходило, котра хотіла кулько 
дітей, то клала вздовж чолової стіни до причілка на-
верх на стропила зовні хати. [...] Пуповину відтина-
ли і ховали, тримали до того часу, поки дитина могла 
сама розв’язати його. Коло 3–4 років, коли вже дитя 
розуміє, йому давали розв’язати, жеби розумной 
било. [...] Валальська баба побризкувала свяченой во-
дов дитя після народження і нарікала йому ім’я. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Першою вона [баба-по-
витуха] і купала дитя. В воду метали хто що: гроші, 

молоко лляли, щоби било вшиткій [завжди] таке 
приємне, як каждому молоко, треба мед або цукор, 
щоби добро було межи людьми. Воду лем підігріва-
ли, аби студенов не била, лляли в дерев’яне корит-
ця, дно покривали полотняной пеленков – в купиль 
клали. Бив горщик такий, в якому воду підігрівали, 
лем для купелі, в ньому не варило, не нич, лем для 
того, щоб ладити купіль. Коли воду налили в корит-
тя, її лем перехрещували тричі зі словами: «Во ім’я 
Отца і Сина, і Духа Святого. Аби Бог був при дити-
ні і вшитко при нас», – то всяди і тепер так кажуть. 
Воду після купелі… кожен розумів, що лляти хоть де 
не мож, її лляли не під сонце, не на схід, а в запад,  
в тінь.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ» «Нанашко» і «нанашка» кажуть на хрещених 
вітця й маму. Брали тих, хто був справний, чесний у 
селі, котрих любила, щоб незбиточні були. Несли оба 
по два метри полотна, гроші. [...] Коли приносили з 
церкви охрещену дитину, то віддавали матері в руки і 
говорили: «Най Бог помогать вшиткім людям та й тій 
матері, щоб росло, і радость мали і батьки, і люди». 
Дотуляли дитину до стула [столу], аби дитину вва-
жали як стул в кожній хаті. Гостилися в цей день, ко 
чим міг[...] Охрещували пак скоро, й до тижня – хто 
як міг, хто як в силі був. [...] Перше обстрижене во-
лосся клали у вербу, жеби воно росло так, як верба, 
швидко.

КОЛИСКА, ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Колиски прив’язу-
вали до фульовки і махали, щоб заколихати, дерев’яні 
були. А були і колиски польові, їх називали «перепіл-
ки». Перепілки – колиски, які брали на поле, їх з пла-
тини [плахти] і двох дощок навхрест робили, ішло на 
то чотири росохи [палиці]. [...] Кормити мамка почи-
нала завжди з правої цицьки, гев правов рукой краще 
буде робити.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Вводилася так, як 
сповідатися йшла, – зранку не їла, аж поки причастя 
не дістане, аж тоді мож було їсти. Жоні не мож було з 
хижі до 40 днів іти, бо то буря буде на хліб, нигде, до 
того часу, поки не ввелася, іти не мож. Нич не йшла, 
ни по воду, ни прати до потоку. Доки люди в церкві, 
кіть служба, не мож било йти, треба було почекати, 
поки всі підуть з церкви. Пуп виходив та на порозі 
її пристрітив і помолився над ню [нею], над головов, 
узяв дитину од неї, вона бралася за ризи, і так втрьох 
входили в церкву. Посвячував і її, й дитя – жона ішла 
дому. [...] Кіть жона ішла до церкви, кіть де, то зави-
валася гайткою [шматком полотна], щоб легше було 
нести дитя.

ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ
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ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, ЛІКУВАННЯ 
ДИТИНИ, ВРОКИ, МЕНСТРУАЦІЯ  Зеркало не да-
вали в руки, бо буде дитя загакуватися, бесіда буде 
погана [заїкатиметься]. [...]  Лікували, коли щить 
[асму] мало, то мили дитя і воду на межі закопува-
ли. Коли до народження дитини в сім’ї помирали 
діти, то приходила жона, в якої росли здорові діти, 
і куповала дитя, давала матері гроші через оболок і 
повість їм, що хоче в них купить дитину. Мати ди-
тину не давала, лем гроші брала, лем так ті гроші 
мати до церкви давала, аби дитя здорове росло. [...]  
Дитя завжди було на постелі з мамою, яка тримала 
на постелі свячену воду, дуру [проскурку], чеснок 
під заголовок клала  – то їх охороняло. Саму дити-
ну в хижі не мож було лишати, поки неохрещена, 
бо знали казати, що то пудмінять її, нещитава [не-
щасна] дитина буде. [...] Щоби не йшли до хижі, де 
було неохрещене дитя, то давали знати  – до облака 
[вікна] лем прив’язували черлений машлик, панглик 
[стрічку]. Гев люди знали, що в тій хижі є неохрещена 
дитина. Хвора жона, яка має на собі [має менструа-
цію], сама знає, що їй в той час позирати на дитину  
не можна.

с. Верховина-Бистра
Записала Є. Гайова 6 серпня 2010 р. 

 у с. Верховина-Бистра Великоберезнянського р-ну 
Закарпатської обл.  

від Шаранич Марії Іванівни, 1940 р. н.,  
та Лукан Анни Іванівни, 1937 р. н. 

ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ГОДУВАН-
НЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Пологи прийма-
ла валальська баба. Приходячи до породіллі, вона 
[баба-повитуха] лем приносила з плоскінні лляне 
прядиво, щоб обв’язати пуповину. Але прядиво 
для хлопця повинно бути з плосконі. Якщо дівчині 
зав’язали прядивом з плосконі, то дівчинка не буде 
мати дітей, ніколи не народить. У сім рочків дитині 
давали розв’язувати свій пуп, вважали, щоб краще 
вчився. [...] Був єден горнець, єдне дерев’яне корито 
для купелі, в нім нич не робили. На дно корита клали 
пеленку. Кожен день перед купанням мама крестила 
воду. Хлопчику у першу купіль клали мед, молоток, 
лили молоко, свячену воду, жеби знав майструвати. 
Дівчинці клали іглу, а воду із-під купелі лляли під 
солодку яблуньку, жеби була людям, хлопцям соло-
денька і добра. Хлопчачий купіль лляли під ясень, 
лем був здоровий, як це дерево. Воду завжди лляли 
так, щоб по тому місці ніхто не ходив. Після купелі 
мастила дитинку сметанкою і загортала в тепленьку 
пеленку – тоди дитина красно спала.[...] Кормити за-
чинала з правої груді. [...] Коли дівчинку перший раз 
стригли, то волосся клали в солодку яблуньку, аби 
мала красне волосся.

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, ВРОКИ  Не 
можна хлопчика цілувати в мішну [мошонку], бо буде 
великий курвач. [...] До освячення дитя сокотили, в 
колиску клали всьо свяченой – проскурку, водичку у 
фляшці, – перехрещували, не пускали у хижу нечис-
ту жону [жінку, в якої була менструація]. На вікно від 
вулиці вішали черлений машлик – давали знати всім, 
що у хижі неохрещене дитя, і тогди люди гойкали біля 
воріт, якщо комусь щось було треба. 

с. Волосянка
Записала Дз. Ганус 29 червня 2012 р. у с. Волосянка 

Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. 
 від Тороли Єви Миколаївни, 1924 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Мусіла йти до роботи. Такої тяжкої їй 
не давали, но таку трохи легшу робила. [Чи прихову-
вала жінка свою вагітність?] Ні, того ніхто не робив. 
Стало видко, то вже всі знали. А так – то ніхто не знав. 
То кіть потом довго не казати, шо дітвак вродився, то 
начне пізно говорити. Мужові [першому зізнавалася 
про вагітність]. Во таке би не шити на собі, на похорон 
не йти, би мерця не зпугатися [злякатися], бо тогди 
дітвак вмре. Не зпугатися вогню, во кіть била пожежа, 
і не вхопитися за тіло, бо в дітвака буде пляма. Де бив 
нехрещений дітвак – туди не йшла. Во порайбані [ви-
прані] шатті через шнур не вішала. Ну, то таке биває, 
шо жона кіть чогось дуже спугнулася, то дітвак потом 
може плохо говорити, відіб’ється то на ньому. [Чому 
вагітній було заборонено дивитися на калік, щось 
страшне?] Бо то на дітваку може відразитися [відби-
тися], такий може вродитися. То даже жона не хтіла 
говорити про ту хвороби того чоловіка, бо боялися, 
би не нашкодило її дитинці. Во таке шось шкірне [за-
боронено їсти], тіжке на шелудок. Знаву, шо гриби їй 
не можна било їсти, бо то дуже вредить їй. Шо хтіла, 
то і їла. Вже собі сама дивилася. То не можна їй в чо-
мусь відказувати, бо потом дітвак буде бідувати. За-
вжди остатнє давали. 

БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ 
МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, ДОЛЯ ДИТИНИ  Хлопці, 
би била гордість в файті [родині]. То на свадьбі тре-
ба било, би тато той молодої поклав їй на голову свій 
калап [капелюх], би хлопець вродився. Но то гледіли 
[дивилися], чи він сам мав синів, то кіть їх не било в 
нього, то тогди ненько молодого клав їй на голову свій 
калап. [...] Ніяк, того не знали [стать майбутньої дити-
ни]. То не знали, як то довідатися, а зараз знавуть. То 
но казали дивитися, чи шпляхи [плями] має жона, то 
кіть їх мала, то буде дівочка в неї. [...] Вночі [народже-
ний] дітвак сонним буде. В  неділю буде парадитися, 
ланов дівков буде дівка, як вродиться. На свята хтіли 
би діти родилися, бо тогди ним буде тот святий гледі-
ти [оберігати].

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Била.  
Хто буть [її кликав], бо жона дуже мучилася. Ту нит-
ку би пупа зав’язати [брала], потом вона мала нож 
свячений, би ним пупок відрізати.[...] В нас била така 
баба, вона ніц не знала, но молилася. Нікого [в хату не 
пускали], то не можна било. [...] В долівку під п’єцом 
ховали [пуповину]. То разом з гніздом ховали. Тато 
дітвака гніздо закопував. А  тепер з больниці дають, 
то його зберігають, а потом дітвак має розв’язати тот 
вузлик. [Чи підкладали щось під пуповину, коли її від-
тинали?] Нічого не робили. Во ножем просто відтяла. 
Нитков зав’язала. То мала бити тільки з лену та нитка, 
бо другі нитки могли бити без насінні, то потом дітвак 
міг таким бути. [...] То кіть більше не хтіли дітваків, то 
гніздо [дитяче місце] на межі поля закопували. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ніхто [не вибирав], воно собі 
само приносило ім’я: коли вродилося, так і назвали. 
То било дуже добре, кіть вродилося на якесь святе, – 
буде щасливим. Но кіть не вродилося на свято, то 
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називали так, як бабу чи діда, би вони били захисни-
ками дітвака. [Чи міг священик дати ім’я?] Ні, такого  
не било.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, КОЛИСКА, 
ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Як вродилося, то зразу купа-
ли. ! То но трохи загріли [води] і купали дітвака. То 
не доливали якоїсь другої води до тої. То кіть купали 
перший раз дітвака, купали, то до води свячену воду 
дають. Потом меду трохи, би життя било солодке. Ді-
вчинці соломину кинуть, би коси довгі мала. Трохи 
трав заварять якихось. То треба дати горіхового лис-
тя. Під дерево лиють, би дітвак ріс так гарно. Вночі 
не несли. [Чи хтось чужий міг заходити до хати, коли 
купали дитину?] Не можна йти. То поки дітвака не 
вхрестять, то ніхто не йшов, би не вректи його. [Що 
примовляли, коли вперше купали дитину?] Молили-
ся. [Коли вперше купали дитину після хрещення?] 
Через кілька днів, бо то так зразу не можна било. [...] 
В пеленки [сповивали викупану дитину], то во їх над-
ерли зі старих шматів. На стару лаху клали. Но на ко-
жух не клали. То так знали во простелити якусь ста-
ру рянду і на ній спеленати дітвака, би його вроки не 
чіпалися. [...] Кіть скупали, то тогди клали [дитину в 
колиску]. То значала її кропили водою свяченою. Тог-
ди трохи сіна клали, пеленки якісь. Во шменьку того 
угіллі з п’єца треба било покласти під колиску. Коло 
дітвака – водичку в пляшечці. Під заголовцю [подуш-
ку] йму клали міньки [вербові бруньки]. [...] З правої 
[груді починали годувати дитину], би всьо потом ро-
бив правов руков.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, ПЕРЕДА-
ВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО, «ПОСТРИЖИНИ»  
То першого дітвака [за кумів] беруть найближчих з ро-
дини, а до других – кого собі захтіли. То файно, би сво-
їх дітваків мав. Чоловік [запрошував кумів]. А жоні без 
мужа [покритці] її мама мала кликати. То дуже хтіли 
йти до такого дітвака, бо чоловік зразу ставав багачем, 
то брав з собов гроші до церкви на хрещення такого ді-
твака. [Кого брали за кумів, якщо попередні діти вми-
рали?] Кого хтіли, то но кстини [хрестини] справляли 
не вдома, а в нанашки. То не можна відмовлятися. Бо 
тот дітвак міг вмерти. Но грубих [вагітних] не кличуть. 
[Чи можна було одружуватися кумам?] Ні, то гріх таке 
робити. Одну [пару брали] главних, а далі – хто кулько 
хтів. По десятеро їх било. [...] [Дарують] крижмо, два 
метри. То в ньому несуть дітвака хрестити. Нанашка 
несе. До двох тижнів мало бити похрещене. [Що озна-
чало, як дитина плакала під час хрещення?] Ладний 
голос буде, а кіть пчихнула, то буде здоровов. [...] [Де 
клали дитину, коли поверталися із церкви?] На стул, 
мали прикласти до хліба, а потом вже в кінці гостини 
його різали на куснєтка і давали каждому, би дітвак 
нігде не голодав потом. [...]  Кіть шиць мало, то тогди 
предають [крізь вікно]. Но ше знавуть, бо тот шиць, то 
такі прищі, то від нанашки, била вона нечистов [мала 
менструацію], коли хрестила дітвака, то беруть в неї 
її кабат [спідницю], дітвака сповивають в ню, а потом 
так перетягували через ню. [...] В рук [коли дитині ви-
повниться рік] – то всі так стригуть. То нанашки стри-
гли. Волосся спалювали.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Сорок днів [породіл-
ля вважалася «нечистою»]. Потом вводилася в церкві 
з дітваком. [Після цього була якась гостина?] Била, 

но то тільки жінки йшли на ню. То главна кума мала 
принести її хліба. І жона брала куснетко того хліба під 
пазуху, і мала так дітвака годувати, а потом його [хліб] 
з’їдала. То так роблять, би молоко в неї не пропадало.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  [Якщо дитина не хотіла 
спати, то її] купали, а потом ту воду лили, во де свині 
є. То мак всі знавуть варити, то на молоці варили і по-
том давали трохи пити дітваку, то потом вже файно 
спало. Мама злизувала язиком [родимі плями]. То так 
каждого ранку робила, кіть не ввелася. [...] Свячене 
шось брала [вагітна]. Во трохи дури брала. Без хусти-
ни нігде не йшла. [Чи могли наврочити вагітній?] Не 
знаву, то гріх таке робити. То но потом дітваку зна-
вуть, во брати якісь помиї і ляти тій жінці під облако 
вночі, то дітвак зачинав плакати, мучився. Кіть дітвак 
не хтів спати, то дітвака несли в таке місце, де чотири 
дороги сходилися, таке роздоріжжя било, і там клали 
на трохи дітвака. То била така зима, а в єдної жони ді-
твак но плакав, спати не хтів. І вона дітвака понесла на 
роздоріжжя і там лишила, дитина та трохи поплакала 
і перестала. Но після того так ладно росла: не плакала, 
слухнянов била. Бо то била вже її дитина, а не та чужа, 
та підміна якась. [Чи вірили, що чорт може підмінити 
дитину?] Ну, то так є. Во коли дітвака самого лишити 
в хижі, то всьо – не твоя дитина. Маслю [стрічку] чер-
вену свячену давали, бо ніц йего не врікало. То вже як 
хрещене, то тогди [виносили дитину на вулицю]. То 
даже пеленки не можна било райбати на вонці [прати 
на вулиці] дітваку, і сушили їх в хижі. [Що буде, коли 
до хати, де є нехрещена дитина, зайдуть чужі люди?] 
Най би прийшли, то дітваку сон зразу заберуть. То 
клали на облако червену лахмаслю [стрічку], би зна-
ли, шо є дітвак, і в ту хижу не йти. [Чи брали куми 
щось від уроків, коли несли дитину до церкви?] Не 
знаву, то нанашка во собі шось могла взяти. Во десь 
червену маслю [стрічку] заховати. [Як виливали вро-
ки дитині?] То брали углі і метали на воду, то брали 
їх дев’ять і за каждим молилися, а потом мили трохи 
дітвака тов водою. То так уроки змивали.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  То не та жінка в тому била винна, 
то її батьки винні. Вони не вміли виховати доньки. 
І вона за то мала мучитися. Того ненька [тата] більше 
не уважали, то бил послідній муж на селі. То ше давні-
ше він мав доньці косу обтяти. То колись так робили, 
но за мене вже так не било. Почалися колгоспи, і жінці 
давали ше гроші за ту дитину. А тепер то так має бути, 
во сусіда оформила дітвака но на себе, каже до мене, 
шо кіть биде мамов-одиначков, то гроші більші дають. 
З тим мужом живе, дитина його татом називає, но по 
документах – то не його дитина.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  На цвинтарі збоку [ховали нехреще-
них дітей]. То мама і ненько на цвинтар не йшли, би 
потом за наступним не йти.

Записала Дз. Ганус 29 червня 2012 р. у с. Волосянка 
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.   

від Цап Анастасії Степанівни, 1937 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Добре [до вагітної ставилися], бо то 
било щасті, шо та жона народить дитинку. Всі чека-
ли на дитину, то кіть вона била копилкою, во не мала 
чоловіка, то плохо до неї ставилися, батьки не хтіли, 
би вона з ними жила. Всі люди робили, тяжка [вагіт-
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на] з ними робила. Чоловік жалів її, зважав дуже на 
ню. Вже кіть била на днях, то такого нічого тяжкого не 
робила, бо боялася дітваку нашкодити. Ні, вона сама 
всьо знала, де сміла йти, а де не йшла. То до шлюбу, то 
всьо знала. Чоловікові [зізнавалася про вагітність], бо 
то його дитина. А копилки довго таїли [приховували], 
бо то бив їм стид великий, то потом в них хворе ро-
диться. Поки люди не повиділи, то ніхто того не знав. 
А потом вже виділи, то знали. Но не сміла вона каза-
ти, коли має йти родити, то знав чоловік і во батьки 
його, і її. Бо кіть люди знавуть, то та жінка буде тяжко 
дуже родити, уректи її могли. «Груба», «тіжка» [нази-
вали вагітну]. Во вона старалася не йти на якісь гучні 
гостини, де багато люда є, на весілля не йшла, на хрес-
тини. Волосся не різала, бо дітваку шось відтне [«від-
ріже»]. Шматті на собі не треба било пришивати, бо 
тогди дітваку шось пришиє. То потом кіть має скоро 
родити, то взагалі не шила нічого, не сміла голки взя-
ти в руки, бо дітваку могла шось пришити. А до того 
мала нитки куснє в писку затиснути. То особенно вона 
могла навредіти дитині в п’ятницю. То я своїй невістці 
[в] п’ятницю казала, би вона хліба ножем не різала, я 
сама різала, а во як вона дуже хтіла, то мала собі вло-
мити куснєтко. Бо п’ятниці – то пустий день, мала по-
стити. Казали, не зпугатися чогось і не злапатися, бо в 
дитини будуть плями. На похорон кіть йшла, то мала 
мати шось червене. На поріг не сідала, потом в капурі 
не стоїла, не стояла. Во ніц не сміла брати через поріг 
чи огорожу, бо дітвак буде так довго родитися. Всьо 
робила, но поки дітвак не почав рухатися, то не йшла 
там, де вогірки росли, во пасоля [квасоля], во таке, шо 
в’ється, бо пупок замотається. Потом не рвала пара-
дичок [помідорів], поприги [перцю], бо могла загле-
дітися, і в дітвака могла бити червена пляма. Яфини 
[чорниці] не збирала. Їла, шо захтіла, бо то в неї смак 
зразу мінявся. Во як но стала вагітнов – сама не зна-
ла, шо хоче їсти. Грому боялася. То в облако [вікно] 
тре[ба] ставити cтрітенську свічку. То не відмовляєть-
ся їй, завже давали, що вона просить. Бо то кіть від-
казати, то шаткі [одяг] миші погризуть. Во якусь лаху 
вдягала наруба [навиворіт], кіть йшла кудись, шось з 
нижнього так вдявала. То ше могла червоною нитков 
хрестик маленький зробити на сорочці вдолу, би його 
не видко було. [Що з одягу не можна було носити ва-
гітній?] Таке би живіт не стискало, во старавуться не 
брати шаткі з гомбіцами [ґудзиками]. Кіть кожного 
дня молилася, ходила в церкву, брала причастя, то їй 
ніц не могло зашкодити. Но били такі люди, шо воду 
якусь нечисту лили під облако [вікно]. То потом то пе-
реходило на дітвака, хворав дуже. [...]  [Щоб дитина 
була вродливою, вагітна не повинна] не сваритися з 
ніким, дивитися на шось гарне таке, до церкви мала 
ходити, би Бог її захистив.

БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ 
МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, ДОЛЯ ДИТИНИ  Не зна-
ву, то яка сім’я була. Кіть било багато хлопців, то ді-
вчинку хтіли, а кіть самі дівки били – то хлопця. [Що 
робили, щоб народився хлопчик?] То нічого не можна 
било зробити. [Що робили, щоб народилася дівчин-
ка?] Вони і без того родилися постійно. [...] То якось 
дивляться, з якої сторони дітвак є: кіть правий бік 
більше чує, то буде хлопець, а з лівого є дівчинка. То з 
хлопчиком довше жона ходить, а дівку часто не доно-
сить. В мене невістка мала двох дівочок, то двох скоро 

вродила, жона з ними більше мучиться, тяжко родити 
дівок, хлопців легше родити. [...] Хтіли, би дітвак ро-
дився в неділю, бо тоди буде багатим, щасливим. То в 
пістні дні не дуже добре. Во в п’ятницю, середу – то 
такі тяжкі дні. То не дуже добре [народитися вночі]. 
Дитина [яка народилася в «сорочці»], щасливою буде.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ 
МІСЦЕ  Колись била такая баба, шо роди приймала. 
Називалася Головка Марія. То її завже кликали, би 
роди приймила. Не знаву, з хатніх пішли до неї, по-
звали, а вона прийшла і вже своє діло робила. Вона 
приходила і молилася багато, то мені розказували, шо 
дуже віруючою била. Молилася і всьо, а жо вона могла 
зробити. То й тепер нічого доктори не можуть зро-
бити. Як я йшла родити, то мені доктори казали пир-
стень зняти з пальця, завушниці [сережки] – во таке 
знімали. [...] То нікого [стороннього] не било [під час 
пологів]. То й тепер не можна. Бо, кажуть, чим більше 
людей знають, шо та жінка родить, то вона буде до-
вше мучитися. То но найближчі знали. То кіть жінка 
вродить, то вже всім давали знати, бо не можна било 
того не сказати, бо кіть хатні втаювали [приховували], 
то дітвак міг пізно почати говорити. [...] Ховали [пу-
повину], а коли дитині приходив час йти до школи, то 
давали розв’язати. Він то мав розв’язати, то розумним 
буде. Во десь за образом заховали. [...] Я думаю, шо 
то його [дитяе місце] десь на гної закопували, би його 
там пси не потягали, то, напевні, мусіли закопати. Бо 
то зле било, як би його десь потягли, то дітваку дуже 
вредило [шкодило]. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Мама вибрала, вона там знала 
собі, як хтіла назвати, так і називала. То не можна не 
тільки тих, хто скоро помер, а тих, хто плохе житті 
мав, бо то від них може передатися дитині. Так ста-
раються дітваків не називати. Батьки самі вибирали.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, КОЛИСКА  
На ніч не купали, за дня старалися скупати, би зразу 
воду вилити. То так купають. Кіть з больниці при-
везуть, то тогди купають. В теплій воді [купають]. То 
такий ладний горнець [каструля] бив, і в нім гріли 
воду. Шо хтіли [клали в купіль]. Кожна мама кидала 
шось своє. Воду свячену лили, зернятка маку кидали 
до води, би вроки його не чіпалися. Молока давали, 
тато кидав хлопчикові копійку до води, а дівочці квіт-
ку якусь давали до води, би була така гарна. Бомбона 
[цукерку] до води дають, би житті било солодке. Перед 
хижею пішли і вилили. А влітку на косиці [квіти] ли-
ють, би такий дітвак бив. Но за дня виливали, вночі 
не виливала жодна жона, бо тоді дітвак сон загубить. 
Та всьо казали, мама дитину перехрещувала. Таке зви-
чайне говорили, би багате било, розумне, гарне. [Чи 
міг хтось заходити до хати, коли купали дитину?] Ні, 
то не можна било. Бо дітвака уречуть. То свічку запа-
лювали, коли купали дитину, і тот віск капали у воду, 
то бив віск з свяченої свічки, то так робили вже, кіть 
вроки зняли, би більше не врікали.[...] Били такі пелен-
ки, з полотна їх робили. І дітвака так крепко [міцно] 
завивали, потом ше покрувець зверху давали. [Через 
який час несли пелюшки сушити на вулицю?] Хлопчи-
ка – потом, як похрестять, а дівочки – через сімнадцять 
неділь, би потом по женскому не хворіла. [...] Зразу 
[клали в колиску], колиска била польовою. З полотна 
зішили такоє плахтинце і тоді клали дітвака. Червену 

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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ленточку [стрічку] в’язали на колиску, би до дітвака 
нічого не приступило. Дитині в колиску під головку 
клали свячене, то могла бути водичка в пляшечці. [Чи 
кропили колиску перед тим, як класти дитину?] Кожна 
мама так робить. Водою свяченою кропить.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  Добрих лю-
дей [брали за кумів], би потом похресника взнавали, 
бо то є такі нанашки, шо до дітвака ні разу не при-
йдуть, а то не можна так робити. Брали з родини, бо 
з родиною завжи знаються. То перших завжи брали з 
файти [родини], а за тих других – вже кого хтіли. Тато 
йшов кликати. Приходив в хату і просив їх. Ніхто 
не відмовлявся, бо не можна. Ніколи не йшла [вагіт-
на], бо дітвак може померти. Я то добре пам’ятаю, бо 
била груба, а до мене цімборки [подруги] муж прий-
шов кликати за нанашку. А по мені ше видко не було. 
Він прийшов, я даже не знала, шо то робити, знала, 
шо мені не можна йти, бо тоді або моя дитина помре 
в мені, або та, шо буду хрестити. А мені мама повіла 
би казала, шо до того дітвака не піду, но до другого 
піду. І слідуючу [наступну] дитину тримала до хресту. 
Восьмеро [пар кумів] було. Бо нас ше богачами клика-
ли, тому так багато брали. Головними били хресний і 
хресна. А другі – такі куми били. Но кіть бідно жили, 
то не мали за шо кстини [хрестини] справляти, то но 
одних брали. [Дарували] крижмо, три метри несли. То 
обизательно мали принести ті главні куми. В  то, шо 
нанашка принесла, повивали дитину і несли до церк-
ви. А ті другі, шо хтіли, но старалися во шось з одя-
гу принести. Тепер всі костюмчики несуть і солодке. 
А тогди так ладні [гарно] спилинали і червену маслю 
[стрічку] зав’язали. [...] То вона [баба-повитуха] не 
хрестила, то но священик може похрестити дитину. 
Вона но дітваку йменя давала. То навіть тепер в боль-
ницях є священики, і як дітвак народився хворий, то 
зразу хрестять, а тоді священиків так не било. То вона 
чи тато дитини, во хтось з хати, мали бігом покропити 
дитину, дати ім’я її, бо не можна било, би померло без 
імені. Дитина мала плакати, то буде гарно рости. То як 
било волосся, то било погано, померти могло. Скоро 
довго ніхто нехрещеного дітвака в хижі не тримав, бо 
боялися. Бо то з хати нічого не можна дати, дитину на 
вонку [вулицю] не несли, но в хаті тримали. [...]  На-
нашка несла. До церкви несла хресна мати. Вона сама 
повила дитину. А  тепер не повивають, но в костюм-
чик вдінуть. А колись руки, ноги пов’язали – і такой 
бил, як паляниця. Нічого не клали [під поріг]. Нана-
шка несла, кум мав бути біля неї. Нанашка собі капчу 
[шпильку] брала. А дітвак в крижмі мав шось свячене, 
дуру клали. То в угол крижма замотували трохи. Тато 
йшов до церкви, но мама не йшла, бо їй не можна було 
йти, мусіла чекати вдома. [Де клали дитину, як при-
носили із церкви?] На стул клали. То на стулі був хліб, 
а на хлібі був цукір. І так до хліба притуляли головою, 
шоби так його люди уважали, як хліб уважають. По-
том на постіль клали.

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ПЕРЕДАВАННЯ ДИ-
ТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО  Не йшли ніколи [чужі до хати, 
де була нехрещена дитина]. Особенно не йшли жінки, 
бо вони могли вректи дитину. То навіть во кіть рідна 
сестра прийшла, то вона мала спочатку подивитися 
в кут стелі, а тоді тричі сплюнути вбік, но кіть била 
нечистов, то не дивилася на дитину, бо могла йому 
нашкодити, дітвак прищі червені діставав по тілі. Ці-

ганка давала кілько монет мамі, брала трохи дитину 
на руки потримати і віддавала мамі назад. То кіть так 
уроки чіпалися, то казали, шо та жона продає свого 
дітвака ціганці. [Як дізнатися, що дитину зурочили?] 
Плаче дуже, позіхає. То вже знають, шо врекли. То 
тяжко зняти вроки дитинці, як вона ше нехрещена. То 
брали водичку свячену і в неї кидали вуглики, дев’ять 
мало бути, їх запалювали від свяченої свічки. Мали 
рахувати: «Не дев’ять, не вісім, не сім, не шість…», – і 
так до одного. Потім дитинку мастили тою водичкою. 
І вилити ту воду треба било під капур [браму] збоку. 
То ше казали так робити, би дитину не врікали, – віск 
капати у воду, як скупали дитину. [...][Якщо дитина не 
хотіла спати, то їй] співанки співали. Взялам на руки 
і плекала. Кіть часу співати не було, тоді казали спляк 
збирати і ним підкурювати дитину. [...] То кіть шиць 
мало, то но тогди [передавали через вікно]. То при-
ходила нанашка і несла дітвака до якоїсь старої хижі, 
і там передавала його мамі через облако [вікно]. А кіть 
жона ше не ввелася, то ненькові [татові] давала. То ше 
чулам, шо дітвака могли через лазиво [драбину] пере-
кладати. То хатні самі знали то робити. [Як лікували 
родимі плями?] То не лікувалося.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Десь два тижні [«не-
чиста» жінка]. Коли вона вже знає, шо не хвора, бо 
такій жоні не положено йти до церкви. Вона взагалі 
нігде не йшла, в хижі була постоянно. Тоді йшла вво-
джуватися.

«ПОСТРИЖИНИ»  Як мало рік, то постригли. Стригла 
мати сама своєму дітвакові волоссячко. Ножичками 
постригла. З тим волоссям знали ворожити. У вербу 
пхали, то шоб волосся так гарно росло, як дитина ви-
росте. Знали у вогень метати.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  То позор бив їй, вона «копилкою» 
називалася, до неї ніхто йти, навіть йти до хижі не 
хтів, бо вона не вводилася в церкві. Священик її не 
мав права ввести в церкву. Її батьки не хтіли її взна-
вати. То в копилки такі [фізично хворі] дітваки роди-
лися, бо вони шкодили їм. То вони довго таять, черево 
дуже скривають, а потом хворе родилося.

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ, АБОРТ  То за гріхи вона така 
стала [бездітна]. Вона за них мучилася ціле життя. Чо-
ловік бив нею недовольний. Не виліковувалося [без-
пліддя] ніяк, то тепір знають то вже всьо, а тоді вона 
била таков аж до смерті. [...] То гріхом таке робити 
[аборт], то потом в родині хтось не буде мати дітей. То 
потом вже дітей могло не бути в тої жінки.

с. Княгиня
Записала Дз. Ганус 28 червня 2012 р. 

 у с. Княгиня Великоберезнянського р-ну 
Закарпатської обл.  

від Сегеди Катерини Юріївни, 1932 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ, БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ  Жалува-
ли трохи її. Би во нічого тяжкого не носила, бо дітвак 
може зійти. Ніхто не займався [підготовкою до мате-
ринства]. Жінка сама собі ходила, пильнувала дуже, 
би дітваку не навредіти. То не так, як тепер: шось там 
кольне – всьо, лежить в больниці. А тогди на то не ди-
вилися, во пішла собі лягла трохи і знову йшла шось 
робити. Так било колись. Чоловікові [зізнавалася у 
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вагітності]. То не можна, би інші люди знали, доки 
дітвак не почав в тобі рухатися. Як почуєш, шо воно 
там рухається, і кіть тебе спитали, то жона вже гово-
рила, а до тогди, як питали, то не казали, шо груба. 
Бо то кіть довго скривати, то дітвак міг німим вроди-
тися. «Груба» [називали вагітну]. На вонку [вулицю], 
кіть сонце зайшло, не йшла – чого било їй тогди йти, 
вона мужа мала, мала бити в хижі. Не бити якогось 
таких тварин, шо мають шерсть, бо дітвак буде мати 
десь пляму, покриту шерстю. Де жінка вдарила ту 
худобину, там і буде: кіть по голові, то буде мати на 
голові, по спині – то на спині. Не напугатися чогось 
і влапатися за тіло, бо там тоже буде пляма. На по-
хорон не йшла, бо дітвак буде блідий. А  кіть йшла, 
то треба нитку на мізинець зав’язати. Ходити попуд 
якісь во плоти, шнури, попід друт не йти, бо пупок 
буде навколо шиї. Во як пес прив’язаний – через тот 
друт не йшла. Красти не можна, то й так красти не 
можна, а то особенно. Казали, би вона не лізла в п’єц 
[піч], попіл не вибирала. Та вона мала пильнувати, 
би ні з ким не ругатися. Де кроти нарили – не сміла 
стати ногою, бо дитина буде в прищах. Во таке ше 
повідали, би капусти в полі не зрізала. Во кіть рвала 
парадички [помідори] і спугнулася би, то тогди ді-
твак буде мати пляму. Давали [все, що попросить], 
бо миші все з’їдять. А кіть не хтіли дати, то як вона 
пішла, то треба било кинути за нев куснятко хліба, а 
потім той хліб мав кіт з’їсти, то вже ніц не буде. Всьо 
носили [вдягали], но так обв’язуватися не дуже, жи-
віт не стискати. То потом на днях вже шурцу [фар-
тух] не носила. Та то вона [вагітна] собі робила такий 
мішечок, в нього клала дуру, часнок, сіль свячену і 
трохи попелу з печі. Той мішечок вдягала на шию. 
І мала його не знімати, доки до церкви не пішла, і свя-
щеник її не ввів. То так я навіть робила: то всьо по-
вкладала, прочитала молитву і носила. То його видно 
не било, він на такому шнурку висів, дехто до одягу 
каждий раз шпильку прищипав. Зараз даже таке ро-
блять. Сокиру в двері, де вона жила, могли вігнати, і 
та дитина помре. То вночі той чоловік йшов до хижі, 
де вона жила, і сокирою на фірштку знизу чи на две-
рях хрест робив. [...] Кіть права грудь більша, то буде 
хлопець, бо він більше кидався з правого боку, жона 
там його більше чула. А на дівчину завжи лівий бік 
вказує, вона більше зліва є. [...] Хлопці завжи хочуть, 
би било продовження файту [роду]. Знали за крокву 
сипати пшеницю чи жито. То так робили, кіть хті-
ла першого вродити хлопця: то перед шлюбом, во як 
мав прийти за нев молодий, молода йшла на горище 
і сипала в правий угол жито, то би бив хлопець, а на 
дівку – то в лівий угол пшеницю. 

РЕГУЛЮВАННЯ НАРОДЖУВАНОСТІ, КІЛЬКІСТЬ ДІ-
ТЕЙ У СІМ’Ї  На шнурку поробити вузли: один вуз-
лик – то буде через один рік, п’ять – то п’ять. А кіть 
десять зробити, то вже нігде дитини не буде в тої 
жони. То й шнур мав бути з жінкою під час шлюбу, 
потім його викидували десь так, би ніхто не підібрав. 
Або десь закопували. Но то страшні так било роби-
ти. [...] В кого кілько, но багацько било, велика сім’я 
била. Всі вмісто жили, дружно, то не так, як тепір. 
А тогди любилася, один одному помагали. Но біду-
вали страшно, лахи одне з одного носили. Топанки 
[взуття] носили одне з одного. Бо не мали за шо ку-
пити. Так жили.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ 
МІСЦЕ, ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  Била  – ва-
ласька баба. Вона колись ходила до жінок, шо роди-
ли, і помагала їм. Пупа відтинала. [Хто кликав бабу-
повитуху?] Я так думаю, шо хто бив коло неї, то не 
мало значення. Та, напевно, якісь ліки брала. Бо то 
не раз ту жону чимось мастили. То вона [баба-пови-
туха] мала мати ту нитку, би пуп зав’язати. То вона 
сама її робила, бо то для того брали такий лян, но шо 
має насіння. [Чи могла баба-повитуха відмовитися?] 
Завше йшла. [...] Волосся розплітали. Молилися, би 
дітвака легше вродити. Зіллі свячене палили. Мили 
лице жінці свяченов водов. [...] Кіть жона дуже мучи-
лася, то же якась жінка могла бути, но чоловіка в хаті 
ніколи не било. То не можна, би була нечиста жінка 
коло неї, бо дитина не буде хотіти родитися. [...] Коли 
пуповина одпала, треба взяти і заховати, а потім, 
коли йде до школи, то дати розв’язати, би вчилося 
файно. Ні, просто ножем відтяла, зав’язала. [...] Під 
дерево закопували [дитяче місце]. А потім під нього 
виливали воду з купелі. То нянько дитини робив. [...] 
Давали їй молока випити [породіллі після пологів]. 
Або до води вибивали яйце і давали трохи цукру, і то 
мала випити.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Мати або нянько [вибирали 
ім’я дитині]. Яке хтіли, таке й давали. Дивилися по 
родині або на свято, коли дітвак вродився. То кіть 
діти вмирали, то давали два імені. Одне з родини 
брали, а друге  – церковне. Священик давав ім’я, як 
діти вмирали в сім’ї. Ви даєте йому таке ім’я, а він – 
по-церковному. Шоби коли хтось хоче якісь вчинки 
або шось таке зробити, то на перше ім’я знають як 
зробити, а друге  – не знавуть. Того імені ніхто не 
знав. І тій дитині ніхто не зашкодить. Дитину ніколи 
не зовуть тим іменем.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Як вийшла з больниці 
тепер. А  тогди зразу купали. Зілля свячене клали, 
мед. Знаю, кіть перший раз купали, то клали олі-
вець, зошит, книжечку. То в воду не клали, то біля 
корита клали, шоби знало читати й писати. Як вліт-
ку купають, то квіти кладуть, а я осінню купала, то 
квітів не було. Ше кладуть лапку гуски або пір’я, би 
дитина не втопилася. Капають віск з свічки, би її не 
врікали. Маку ше давали, во зерняток з середини 
тоже, би не врікали. Угля могли кинути. Но то пере-
важно потом кидають. Кіть скупають дітвака, то у 
воду кидають дев’ять углів. Ше ненько кидав дити-
ні копійку до води, би багатим било. Під яблуньку 
[виливають воду з купелі], шоби по тій воді кури не 
ходили, щоби дитина спала. То там мало бути зако-
пане гніздо [дитяче місце]. Зранку [виливали], вночі 
не можна. Я купала зранку, би вдень виліти. То кіть 
мало стояти цілу ніч, то вугляр треба било кинути. 
То в тій воді мама не сміла райбати [прати] пеленок. 
[Чи можна було, щоб вода для купелю закипала?] Не 
можна. Треба було тільки нагріти воду, так би можна 
було купати. То не можна йти. Но ті, шо жили з ди-
тиною били, то вони в воду кидали гроші, би дітвак 
мав гроші. Коли клали дитину у воду, перехрещували 
ту воду, говорили, хто шо хтів, клали там гроші і ка-
зали, би багате било, цукір, солодке шось, то би жит-
тя таке солодке мало. Клали [біля печі обсушитися]. 
То колись в старих хижах били великі печі, і до неї 
притуляли дитину, би їй тепло било по жизні, дому 
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трималася. А тепер люди вже таких пєців не мають, 
то й нема до чого притуляти. То но тепер шпаргети 
мають. То зразу кіть скупали, то так клали зверху. То 
так особенно дівку клали, би не скопилилася потом, 
би газдинею росла. 

ПЕЛЮШКИ, КОЛИСКА  У домашнє [сповивали дити-
ну]. Била плахта домашня, ткане полотно. То кіть 
дитину перший раз повивали, то під плахту клали 
якусь сорочку мами, як повивали хлопці, а як ді-
вку – то сорочку з ненька. Во ненько ходив в тій со-
рочці, прийшов до хати, зняв з себе, дитину повили, 
і він назад вдівав сорочку. [...] Коло мами на пості-
лі [клали дитину]. Бо колиски зразу не мали. Но то 
все рівно дітвак мав першу ніч проспати з мамою, а 
тогди його клали в колиску. То так робили, би потом 
батьків уважав. [Чи могла мама дитину класти поза-
ду себе?] Не можна так робити. Дитина мала бити в 
мами під серцем, мама мала гледіти на дитину. Коли 
її [колиску] мали, тоді й клали. А били такі, шо її вза-
галі не мали. То тогди дітвак завже спав на постелі. 
Як не мали колиски, то робили польові. Била польо-
ва, з полотна робили. Дві лати тут і тут, поширені і 
подовжені, і по колисці. З дітваком на поле ходили, 
но на межу його не клали, бо тогди сон там згубить. 
Колиску кропили. А потом дитину кропили, а тогди 
знали перехрестити.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, ПЕРЕДА-
ВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО, «ПОСТРИЖИНИ»  
Нянько кликав кумів. На них казали «нанашки». То 
вони відмовитися не сміли, то нігде не відмовляють-
ся. Брали різно – 5, 10 пар. Хто які хрестини робив – 
стільки кумів і брав до дитини. Кого хтіли [за кумів 
брали]. Но одного – з ненькової сторони, а другого – з 
маминої сторони. Вони дарували крижмо, то полот-
но. Гроші давали дитині. Бомбони [цукерки] при-
носили. Брали нових головних кумів. Хресна мати і 
нянько били. То у всіх дітей били однакі куми. То як 
вмерло, то там ті куми лишалися, но главних брали 
нових. Не можна [кумам одружуватися]. До поза-
шлюбної [дитини] радо йшли, бо кажуть, шо буде 
їм щастити, будуть мати гроші. То вони спеціально 
брали з собов гроші, би потом їх мати. [...] Кому як 
пасувало, хтось – через місяць, хтось – через тиждень 
[хрестив]. Як був піст, то не хрестили. Чекали, поки 
піст не скінчиться. В церкві хрестять. Зимою в покрі-
вець загорнуть і несуть до церкви. Дитину несла [до 
церкви] нанашка. І назад нанашка. В церкві священик 
читав молитву, довго читав її. Потом водов побриз-
кав, а потом вже всі заспівали «Многая літа». І йшли 
до хижі. То недобре, [коли дитина чхає під час хре-
щення], то найкраще, коли дитина плаче, то буде гар-
но рости, і як тихо, то недобре. То кіть плаче – ладний 
голос буде мати. [...] Як несли хрестити дитину, то в 
крижмо в’язали 5, 10 рублів, червоною ниточкою. Як 
приносили, то бігом розв’язували дитину з крижма, 
бо казали, шо дитина швидше почне казати. На стул 
[клали], би розумне било, би його люди шанували, як 
стул. То клали на такий покрувець, би пір’я всередині 
мало, або на заголовцю клали, би дитині легко било 
жити. [Що клали під поріг, коли несли дитину хрести-
ти?] Казали, зошит, ручку, книжку, іглу, інструмента 
якогось кинути, би дитина то вміла робити. [...] То як 
багато дітей в сім’ї вмирало, то того мерлого переда-
вали через облако в труні. Но дитину не передавали. 

[...] [Що готували на хрестини?] Всьо, шо на свадьбу, 
то й на хрестини. [...] Навесні [стригли дитину], поки 
ще не все розцвіло, би дитина не сивіла. Стригла мати 
або ненько. Ховали під вербою. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Нігде вона не йшла 
[після пологів], навіть до ближньої хати не могла 
ходити. А  тепер ходять всюди. Декотрі кажуть, шо 
треба камінець мати з собою, во маленький з доро-
ги камінчик брала. Через сорок днів, як стала чистов, 
йшла до вводу. Піп читав молитву над нею, молитву, 
з дитиною йшла.

ДОЛЯ ДИТИНИ, ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Во-
рожили [про долю дитини], но то не можна так ро-
бити. Бо то могли навредіти дитині. В  неділю, то 
буде мати гарне життя, як народиться. В Великодній 
піст  – то не дуже добре. То як дитина народиться і 
стискає кулачки, то буде жадною. Дітвак мав плака-
ти, кіть вродився, то тогди буде здоровим. [...] Свя-
чену водичку в пляшечці клали, потом ножик могли 
під колиску покласти. В  нас на облако [вікно] кла-
ли свячений бантик, лєнточку, би дитина спокойна 
била. Той бантик святили на Великдень, на Пасху. Він 
коло кошичка лежить, і його посвятять. Клали його 
на замочок облака. То завжди давали [прив’язували 
дитині на руку червону нитку]. То не тільки дитині 
дають, то й вагітна собі прив’язувала. Як вхрести-
ли, тогди несли [дитину на вулицю], до того ніхто не 
ніс. То пеленки навіть не можна нести. То як дітва-
ка брали на вонку [вулицю], то в колиску клали дві 
ложки навхрест. А як колиску брали з поля, то знали 
брати трошки землі і в колиску покласти, би сон на 
полі не зоставляти, або травичку зірвати і покласти, 
то дитина поспала трохи в хаті, і то викидували. Як 
дитина нехрещена йшли, але дитина закрита була, на 
дитину дуже не позиралися, не хтіли вректи. [Щоб 
зняти вроки], брали хліб, і мама відкушувала дев’ять 
кусників, на кожні молилася. Кидала їх у воду. Потом 
тою водою мили личко дитинці. І ставили на облако, 
кіть хліб втопився, то дітвака врекли. Потом ту воду 
виливати на ріг хижі. [...] Но жона, шо била груба, не 
йшла, бо дитині могла зашкодити, могла мати дити-
на шиць, такі плямки по тілі, такі червені били. Во 
чоловік, шо курить, старався в хижу не входити. То 
брали глину з кертини [землю із кротовиння] і клали 
в купіль. А  потім виливали то під якесь дерево, де 
ніхто не ходить. А ше так робили: мили дітвака, а по-
том витирали його пеленкою і її несли во на таке міс-
це, де завже болото є, в баюро викидували. В нас був 
такий спляк, трава, бур’ян такий, цвіло білим. Клали 
його під дитину в колиску, [коли дитина не спала]. 
В купіль не давали, то в колиску треба класти. Мак 
колись варили, то на молоці варили і давали дитині 
пити. [Як лікували родимі плями?] Мама мала злизу-
вати кожного дня до хрещення дитини, то злизувала 
до сходу сонця.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  [Як ставилися до жінки, яка мала 
позашлюбну дитину?] Називали «копилка», а дити-
ну  – «копиля». То колись било за чехов і мадяр, шо 
носила жінка на руках по селу дитину, то в неділю піс-
ля служби, і то ганьба була їй, кара така.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Вмер дідо чи баба, то на їх ямах [хо-
вали нехрещених дітей]. Мама не йшла на цвинтар за 
дитиною, взагалі з хати не йшла. Родичі [ховали], то 
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священика не кликали. Нянько сам поклав дитину 
в труну і відніс на цвинтар. [Чи вірили, що нечиста 
сила може підмінити дитину?] То моя баба прика-
зувала раз, шо вона йшла до Повці. Я не знаю, де та 
Повця була. І якась мати несла дітвака, поклала його 
десь там, і він зник. А сам чорт вискочив тій жінці на 
плечі, і та жінка почала втікати, а зранку того дітвака 
знайшли мертвого.

с. Кострина
Записала Дз. Ганус 26 червня 2012 р.  

у с. Кострина Великоберезнянського р-ну 
Закарпатської обл.  

від Дуб Василини Федорівни, 1960 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Ніхто не готував до материнства. 
Жінка сама все відчула, що вона має робити, куди 
йти. Чоловікові [першому зізнавалася]. Довго таять, 
скривають, поки не впевняться, а потім  – чоловіко-
ві, мамі. Но старавуться нікому не повідати так дуже, 
бо то потом при родах менше мучитися. Беременна 
жінка... жінка сама це відчувала. Колись жінка не 
признавалася так зразу, шо беременна. Дізнавалися 
з того, що їх підташнювало, мліти могли. Не можна 
йти на похорон. Як в родини хтось помирав, то на 
палець в’язали червону нитку, такий оберіг був, би 
нічого не трапилося, бо червоний відганяв від усього. 
Не можна лякати жінку, бо як вона злякалася і схо-
пилася рукою десь за тіло, то на дитині обов’язково 
при народженні будуть плями. Ходити через якійсь 
перешкоди, шнурки, дроти [не можна]. Через рів не 
перестрибувати. На поріг не сідали. Казали, би яфин 
[чорниць] не йшла рвати, бо дітвак буде мати пляму 
десь на тілі. Та, дитина завже відчуває маму. Тяжкого 
не носила. Живіт старалися нічим не давити, не стис-
кати його. Ой, та то треба було дати [в борг], но ста-
ралися назад не брати. То як не хотіли дати або було 
таке, шо не мали того, за чим вона прийшла, то треба 
було кусочок хліба в креденц [сервант] покласти, би 
миші шмаття не поїли. То ше старші люди кажуть, 
би навіть остатнє їй віддати, бо потом твої діти того 
не мали б ніколи в житті. То даже зараз вагітній ні в 
чому не відмовляють. Вона шо хотіла, то і їла, нічого 
їй такого не давали. [Чи вагітна прощалася з рідни-
ми перед пологами?] Ні, такого не робили. Но і за-
раз жона перед родами обизательно йде до церкви, би 
пуп [священий] її дав причастя, но жінка, шо не мала 
чоловіка, не йшла.

БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ 
МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї   
Хотіли хлопчика. Як чоловік хотів хлопчика, то хо-
вали сокиру під кровать, тоді родиться мужчина. Як 
дочку, то жінка клала цукрики під подушку, або ка-
чулку клали під кровать. А декотрі жони мені казали, 
шо треба било під подушку класти пас чоловіка, би 
тогди вродився хлопець, а на дівчинку – шурц [фар-
тух] покласти. [...] Дивилися на розположення жи-
вота [для визначення статі майбутньої дитини]. Як 
живіт розположений вверх, високо, то буде хлопчик, 
низьще – дівчинка. Ше на дівчинку шпляхи [плями] 
на лиці появляються, бо вона забирає красоту мами, 
а на хлопчика вони не помічаються. [...] Скільки 
хтіли, стільки і було. Но в нас в селі дотепер багато  
дітей мають.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯ-
ЧЕ МІСЦЕ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Була валайська 
баба. То колись було, я не знаю, як то було. Но знаю, 
то шо мені старі жінки в селі розказували. То най-
краще, як кликав чоловік. До копилки [покритки] 
кликала її мама. Та баба зразу йшла до жінки. Вона 
мусіла мати з собов нитку з льону, би пупа зав’язати. 
[...] [Чи могла баба, прийнявши одну дитину, відразу 
йти до іншої породіллі?] То так не можна було роби-
ти. Кіть било недалеко до другого села, то їхали туди 
за другою бабою. Бо котресь з дітей могло померти, 
як баба двох дітей за один день прийняла. [Чи допо-
магала баба-повитуха породіллі?] Нічого. Йшла до-
дому, бо свою роботу зробила. То навіть, як я родила 
в больниці, то казали, би моєї мами не йшла до мене, 
доки я не вродшу, і би їй не казали, шо мене забрали в 
больницю, бо тогди тяжче буде народжувати, дуже та 
жінка, кажуть, буде мучитися. [...] Розказували стар-
ші жінки, шо баба розв’язувала всі вузлики [для по-
легшення стану породіллі], шо били в жінки на шатті, 
молилася. Яйце била перед жінкою. А кіть прийшла 
до хижі і відкривала двері, то зразу повідала: як легко 
двері одкриваються, то та жона має так легко родити. 
А тепер кажуть завушниці зняти, перстні, бути в таку 
шатті, би не було там гомбіц [ґудзиків]. Мусіла шось 
свячене покласти. Над ліжком вішала плахту якусь, 
би ніхто не видів тої жінки, червену маслю [стріч-
ку] прив’язували над кроватю. Жінка як родила, то 
обов’язково їй давали випити трохи свяченої воду. 
Дуру давали з’їсти, бо то від Бога мали полегшити їй 
трохи родити. Коло жінки клали шось свячене, то і 
коло дітвака потом кладуть. Клали зілля свячене, 
міньки [верба] свячені. [...] Ховали і тримали [пупо-
вину] до семи років, і давали розв’язати, коли йшла до 
школи, шоб краще вчилася та дитина. [...] Закопували 
[дитяче місце], щоб ніхто не міг знайти. Колись в хаті 
під п’єцом закопували.  Батьки [вибирали ім'я], бо то 
їх дитина. Одне ім’я: яке прийшло по-церковному ка-
лендарю, таке і давали.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  Дитину новонароджену 
прикладували зразу до стулу, як народилося, як при-
везли з лікарні. На стулі мав бути розсипаний цукор, 
стояв хліб. То так робили, щоб її уважали, як стіл, лю-
били, як цукір. Прикладували до хліба, щоб була бага-
та, би завжди мала хліб.

 ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Купали на 2-3 день. А так 
то тепер, як вийдуть з больниці, то тогди купають. Хто 
шо знав, [кидав у купіль]. Давали різні трави лікар-
ські. Мед давали або цукор, щоб життя було солодке. 
У воду кидали олівці, щоб писало, розумне було. Пір’я, 
щоб тіло було чистим. Дівчинці клали червону рянду 
[тканину], би вчасно мала менструацію. Гроші нень-
ко кидав до води, би потом їх дитина мала. Під лавор 
[ванночку] клали шось з роботи чоловіка, як купали 
хлопчика, а на дівчинку – качулку, би вміла готувати, 
ножиці. Рідні були. Помагали мамі купати дитину. Но 
чужих не било в хижі. В новій каструлі [гріли воду для 
купання], би там нічого пригореного не било. Моли-
лися, просили, би Бог зберіг дитину від усього злого. 
То кожна жінка по-своєму казала. Як дитину клали до 
води, то мама мала тричі плюнути в неї. Виливали на 
таке місце, де ніхто ногою не ступав, шоб плач не роз-
носити, сон не розносився. Во десь заді хати вилити 
могли. Но то не можна було потім лити на то місце 

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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якусь брудну воду, бо дитина могла захворіти. Вили-
вали ввечері, коли заходить сонце, а потім після за-
ходу не можна, бо то як виливати вночі, то дитина не 
буде спати. 

ПЕЛЮШКИ, КОЛИСКА  В пеленки [сповивали дитину]. 
То їх робили з домашнього полотна. Як дитина ще 
не хрещена, то не вивішували пеленки, з хати нічого 
не давали. [...]  [Коли дитину клали в колиску?] Зра-
зу. Коло дитини клали свячену дуру, червону маслю 
[стрічку] вішали над колискою, шоб не врікали її, 
не зглазили, часничок свячений поклали в колиску, 
міньки – те, що святили в храмі.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  Родичів обично [запрошували в куми]. Дво-
юрідних, троюрідних. По-різному  – дві пари, одна 
пара. Знали міняти кумів, є села, де до всіх дітей од-
накові пари кумів. Але в нас в селі діти мають різ-
них кумів. Чоловік [кликав кумів]. А до копилки – її 
мама. [Чи могла вагітна йти хрестити дитину?] Ні, бо 
її дитина забере долю в тої дитини, шо хрестять. Таку 
жінку не кликали. Обов’язково крижмо [дарують]. 
А там вже хто що – по можливості. Не можна било 
[кумам одружуватися]. То гріх великий, відмовитися 
від того. [...] [Чи могла баба охрестити дитину?] Ні, 
то тільки священик хрестив. Після хрещення [дити-
ну вперше виносили на вулицю]. Но даже, коли дити-
на вже хрещена, стараються закривати її в колясоч-
ці, особливо увечері, би нічого їй не шкодило. Через 
два-три тижні [хрестили дитину]. Але в піст не хрес-
тили. Як був піст, то мусіла чекати, поки мине. В хра-
мі [хрестили]. А зимою, як холодно, – то в хаті. Якщо 
не плаче [дитина в церкві], то обов’язково будять, 
шоб заплакало. Кажуть, шо воно мусить плакати, 
бо тогди буде здоровим. [Хто ніс дитину до церкви?] 
Кума або хресний. Дитину тепер стрічками обмоту-
ють гарно: як хлопчик – то голубою, а дівчинку – ро-
жевою. А колись в’язали тільки червону стрічку. [Де 
клали дитину після повернення із церкви?] На ліжко. 
І нанашка мала роздягнути його, би почав швидше 
ходити. А під головку дитині клали трохи сіна чи со-
ломи, би гарний сон мало. [...] Довго не стрижуть. До 
року не стрижуть. То потім мама стригла хлопчика, а 
тато – дівчинку. Волосся спалювали.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Я родила в лікарні, 
то трохи била в лікарні, поки не виписали. А колись, 
як вдома жінка родила, то сама собі рішала, як чула-
ся – стільки й била в кроваті. Но казали, би сорок днів 
нігде не йшла. Поки не введеться в храм, доти нігде не 
йшла, бо то вона била ше не чистою. Через сорок днів 
йшла вводитися. Брала дітвака з собов. До того часу 
дитина мала бути вже хрещеною. А так, то старалася 
ніде так не йти, но по хаті шось там робила. Без хус-
тини на вулицю не йшла. Свячене шось мала мати з 
собою. Нитку могла на руку привязати. А кіть наста-
вала ніч, то в облако [вікно] мала посвітити свічков. 
Обизательно фіранками облако закривала. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Як дитина не хотіла спати, то 
дитину купали, а купіль несли на роздоріжжя. Несла 
мама або бабка, той, хто купав дитинку, і там вили-
вали. І  говорили: «Як люди розходяться на роздо-
ріжжі, нехай купіль так розійдеться, щоб дитинка не 
плакала». То робили вночі, би ніхто не видів. Якщо 
кума хвора по-жіночому, то не має права заходити в 

хату, там, де дитинка, особливо як вона нехрещена. 
То потім дитина має висипку по тілі. То тогди дитину 
перетягували через її рубашку. А потом ту рубашку 
закопували на гної. Я  знаю, шо ше таке робили, як 
дитинка була хвора, хворіла важкими хворобами, то 
обрізали нігтики, волосся, замішували тісто і розно-
сили на дев’ять стовпців, таких, що огорожа є, щоб 
пташки ту хворобу рознесли. Мили спочатку дитин-
ку і на тій воді тісто замішували. Спочатку ніби зми-
ли ту хворобу, обрізали і замісили тісто.

ВРОКИ, ПЕРЕДАВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО  [Що 
вагітна носила із собою від уроків?] Но такого нічого, 
знала шпильку прищепити. Декотрі нитку червену на 
руку прив’язували. То таке старі розказували, шо тре-
ба було той шнурок, що ним ноги мерцеві обмотують, 
десь біля її хижі закопати, і та дитина мала померти. 
То потом якби знайшли, то треба било його закопати 
назад на цинтарі. То не пускали, бо могли нашкодити 
дитині, [поки нехрещена]. То спеціально на облако 
[вікно] кладуть шось червене, квітку або рянду віша-
ють якусь, би люди виділи, шо там є маленька дити-
на. Угля на воду кидали, то треба било кинути дев’ять 
углів, потом ножем перехрещували ту воду, а тогди 
мили ручки, личко дітваку. Ту воду виливали під ка-
пур з двору сторони вулиці. [...] Як дитина хвора була, 
то продавали її цігонці. Це було умовно. Цігонка да-
вала гроші, а їй давали подержати дитину. Могли да-
вати через облако [вікно]. А циганка давала їй одного 
рубля. Це ніби вона відкуповувала цю хворобу. 

ДОЛЯ ДИТИНИ, «НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ»  Як ди-
тинка народилася з суботи на неділю, а особенно в 
неділю, то народилася гарної вроди, буде красива. 
В п’ятницю і середу – то буде завжди хотіти їсти, бо 
пісні дні. Як в піст родилося, то не дуже добре. А ше 
тринадцятого числа – то плохе число било. То били 
одинаки [діти з фізичними вадами], вони собі самі 
росли. Мама завжди таких дітей більше любить. Но 
вони скоро помирали, бо колись їх ніяк не лікува-
ли. [...] Щасливою буде, [якщо дитина народжувала-
ся «в сорочці»].

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ, АБОРТ  [Як ставилися до 
бездітної жінки?] Ніяк, чоловік міг трохи глумити-
ся над нею. То не лікувалося. Но шось там травами 
лікували. [Щоб позбутия небажаної вагтності], всьо 
робили. Із шкафа стрибали, каміння носили, би віді-
йшла дитина. Черево стискали.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Негативно [ставилися до жінки 
з позашлюбною дитиною]. Її не карали. Обізвати мо-
гли. Насміхалися на дорозі з неї. Ті жінки старалися 
не дуже появлятися на виду у всіх. Вони не сміли йти 
до причастя. [...] Йшли [хрестити позашлюбних ді-
тей]. Казали, шо то дуже добро, гроші будуть, таким 
дітям не можна відмовляти.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Як пояснювали те, що дитина на-
роджувалася мертвою?] Жінка десь не вбереглася, 
зашкодило шось їй. То колись часто діти народжува-
лися мертвими, докторів не било. А як дитина наро-
дилася мертвою, то хтось зі старших мав покропити 
її водою свяченою і занести на цинтар. То ховали на 
грубу померлого родича, так йму в ногах. То в селі 
різне розказували, но то бив ангелик, йшов на небо. 
То била невинна дитинка, без гріха.
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Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  
від Повханич Олени Михайлівни, 1948 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, РЕГУЛЮВАННЯ НАРОДЖУВАНОС-
ТІ  Хто як хтів, то від них залежало. Били такі, шо пло-
хо [ставилися], не шанували ту жону, но то так ніхто 
не робить, всі уважають її. Бо то бояться, би дітваку 
ніц не навредило. [Чи готував хтось жінку до мате-
ринства?] Ні. То ми жили окремо з мужом, то ніхто 
нічого не знав. То но тепер розповідають всьо, а тогди 
такого не било. Я сама ходила на поле, всьо робила. До 
колгоспу треба било йти. Там ніхто не дивився, шо ти 
беременна. Давали тобі роботу, шо ти маєш зробити, 
і мусіла. Як хтіла, но так дуже не повідала нікому. То 
коли маєш родити, старалися нікому не казати. Пер-
шому чоловікові казали. [Називають] «беременна». 
Не мала на собе ніц [менструації]  – то так всі див-
ляться. А потом дітвака чути стає. Тяжко робити не 
можна, би дитина не зійшла. Як собака прив’язана, не 
мож било через ланц той ходити. Як віз  – через ру-
бель не можна переступати. На огнище [згарище] не 
можна ставати, бо дитина буде мати шиць – то груди 
дуже іздувало. То во кіть шось горіло, то пильнувала-
ся, би не влапитися десь за лице, бо дітвак буде мати 
плямку там, то така червене буде. Ше на похорон не 
йшла, бо дітвак вмре. Ногов не била скотину [твари-
ну], котра волохата, во боронь би вдарила кота – ді-
твак буде мати волос в череві [животі]. Не крала, бо 
то відіб’ється на дітвакові. То ше много кажуть, то 
так зразу й не вспомниш. Не било такого, всьо їла, 
шо кортіло. Но паленки не пила. Вострого [гострого] 
дуже не їла. Парадичок [помідорів] старалася дуже не 
їсти, би дітвак не бив червений. Ше собі згадала, не 
сміла курки або ше шось таке зарізати, бо в дітвака на 
шиї буде знак. Во бігом не їсти, бо дітвак потом голо-
дати буде. На полі на межу не сідала. Через калабаню 
[калюжу] не перепригувати, бо то дітвак міг швидше 
вродитися. То тілько дурний чоловік после таку жону 
шось просити, то потом того не буде мати дітвак ціле 
життя. Таким жонам не вільно йти шось зичити, бо то 
дітвака вредить. Но кіть прийшла вже, то мали дати, 
бо миші шаття понищать. То потом кіть не хтіли дати, 
треба било їй куснє хліба дати. То такій жоні не вільно 
ворожити самій, ні би їй хтось ворожив, бо то дітваку 
навредить. [Що робила вагітна, щоб народити врод-
ливу дитину?] Не знаву, я нічого не робила. Но деякі 
жони росов вмиватися знали, то вже кіть дітвак руха-
тися почав, то так робили, би він потом плям ніяких 
не мав, нічого. Вона собі шо хтіла, то їла. Но знавуть, 
шо там їм може зашкодити, то так того не їдять. Во 
таке, шо гомбіц [ґудзиків] много має, то старалися не 
брати таке шаття, потом вже чулам, шо то небажано 
носити на шиї якісь ланцюжки, бо то могла так пупо-
вина замотатися в дітвака. Шурц [фартух] не брали, 
бо ним могли трохи черево [живіт] стиснути, а то не 
вільно так робити – дітваку шкодило. То мала собі та-
кий пакуночок зробити: покласти дуру і попелу, солі 
свяченої – і носила завжи з собою. А потом кіть вро-
дила, то клала дітваку в колиску. Тот пакуночок во-
дицею кропили, то його нігде не викидували, потом 
зберігали, но декотрі потом йго спалювали. [Чи мож-

на було зашкодити вагітній?] Можна. Во там, де йшла, 
і слід її лишився, рискалем [лопатою] хрест робили – 
то дітвак довго жити не буде, вмре. А  декотрі топу-
рем [сокирою] на дверях їй хрест робили. [Що гово-
рили, якщо жінка народжувала каліку?] Не знаву, но 
то шось вона хвора била. То потом вже жони не хтіли 
дітей більше мати. [...]  Яйце треба било закопати там, 
де воду з-під мерця виливали. Кілько днів воно там 
буде – через стільки літ [років] вродиш дітвака. А кіть 
взагалі не викопати, то дітвака нікогди не будеш мати. 
Но то гріхом таке робити. То боронь би било їй пупові 
[священику] про то сказати, так він більше їй сповіді 
не дав би. То такого ніхто не робить.

БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ 
МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ  Не знаву, то від сім’ї зале-
жало. Но колись першу хтіли дівочку, би потом допо-
магала мамі бавити тих молодших дітей. Бо то колись 
багато дітей било. На дівчинку – бомбони [цукерки] 
під заголовницю [подушку] кладуть, то коли стелить 
жона ліжко, то собі кладе, а на хлопчика – топур [со-
кира] мужа. То так знавуть робити, но чи то правда – 
я не знаву. [...] Дівчинку  – живіт зверху, так аж під 
грудьми дуже, а на хлопчика – вдолі. На дівочку ліва 
грудь більша, а на хлопчика – права.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПО-
ВИТУХИ, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  
В  каждому [селі] колись била. Но я вже в больниці 
родила. А когдись била баба валайська. То били такі 
старші жони, вони вміли дітей бавувати [приймати]. 
[Хто кликав повитуху?] Не знаву. Певні, тот, хто бив 
коло неї. [...] Коси розплітали. То ше після свадьби мо-
лода мала повідкривати облака [вікна], кіть прийшла 
після шлюбу до себе до хижі, а кіть прийшла до моло-
дого, то молодий йшов відкривати. То потом казали, 
шо вона буде легше трохи родити. Ше казали, би спе-
ціально десь шнурок зав’язати, би їх розв’язали. Двері 
всюди відкривали. То треба било казати: «Як то обла-
ко легко втваряю, так най легко дітвака роджу». А кіть 
шпаргу [шнурок] розв’язувала, то казали: «Кіть легко 
розв’язую, так най легко роджу». То так колись баба 
ше так робила, як приходила до хижі дітвака при-
ймати, то двері, облака втваряла. Но за мене то баби 
вже не било, то так робили. [...] То нігде не можна, би 
хтось бив присутнім [під час пологів], бо тогди жона 
буде чути його дуже, буде довше мучитися. То знавуть 
класти трохи сіна їй під голову, во під заголовницю 
[подушку], би дітвак був щасливим потом. То даже 
кажуть трохи дитинці покласти в колиску, би щасті 
йго трималося.[...] [Пуповину] ховали. Я всім дітям, 
внукам ховала, а потом вже, кіть йде до школи, то даю 
розв’язувати, би вчилося. То баба зав’язувала ниткою 
звичайною. [...]  Гніздо [дитяче місце]– не знаю, мета-
ли в мусор, бо то не можна било його десь так на ви-
днім місці ховати. Бо тогди жона вродила якусь калі-
ку, би воно так не мучилося, то могли там сховати. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ім’я вибирали батьки. Дивили-
ся в календар: як на Івана – то Янько, а дівчинка буде 
Яна. Які свята йшли, так і вибирали. [Чи міг священик 
давати ім’я?] Не міг. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Як з больниці поверну-
лися, то зразу купали. То купляли новий горнець [ка-
струлю] і в нім гріли, би кіть мало шось пригорівши, 
то дітвак струпи [прищі] дістане. [Чи можна було, 

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



112 ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ

щоб вода для купелю закипіла?] Ну, то так роблять, но 
потом чекавуть, поки не остине, бо другої не можна 
лити до тої води. Як дівчинку –  олівці, ручки, зоши-
ти у воду кидали, шоби вчилася. Ромашку. Як хлоп-
чика – штрубок металевий, би майстром був. Книжку 
метали у воду. Солодке шось давали. Во знавуть ше 
пір’їнку класти, а хлопцю клали лапку гусячу, би ладні 
вмів плавати. Копійку кидали, би гроші мав. Свячене 
обизательно, то трохи міньок [вербових бруньок], зі-
лля свячене. Но кажда жона лила свяченої води, то, 
шо на Водохреща святила. То потом другом не сміла 
дітвака купати. Чужого не пускали до хати, коли ку-
пали дитину. Воду виливали, де місяць не світить. Во 
десь у хлопчикові  – під мужське дерево, горіх. А  ді-
вочці  – під жіноче, під яблуню, вишню. То воду ви-
ливали до заходу сонця, а кіть вже зайшло, то у воду 
мали кинути дев’ять вуглинок з п’єцу, но всьо рівно 
вода мала цілу ніч в хижі [хаті] стояти. Молилися, 
[коли купали дитину]. Як дитина не хотіла спати, то 
мак, то маковиння, зрізали ті головки і у купіль мета-
ли, а як не помагало, то напували. Як дитину купали, 
то купіль виливали під свині, шоби дитина спала так, 
як та свиня.

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА, ГОДУВАННЯ ДИ-
ТИНИ  Загортали у простинь, пеленки, в покрівець – 
то таке одіяло давали зверху по пеленці, кіть зимно 
било в хижі. [...] Клали в колиску зразу. Дуру – то хліб-
проскурка, клали коло дитини [від вроків]. Той міше-
чок, шо жона носила з собов, кіть била беременнов, 
клала дітваку в колиску. На ручку обизательно черве-
ну нитку давали. [...] Годувала з правої цицьки, щоб 
все починало з правої руки – чи їсти, чи писати.

ДВІЙНЯТА (ТРІЙНЯТА), ДОЛЯ ДИТИНИ, «НАРОДИ-
ТИСЯ В СОРОЧЦІ»  То дуже ладні било, [коли наро-
джуються близнята]. Но то з ним жона дуже мучила-
ся. Весною найліпші діти родяться, до роботи хочуть 
дуже йти. Во в мене єден син весною родився, до 
роботи страшні йде, всьо буде робити, а во другий – 
зимою, то вже не такий. [...] Кіть в неділю родилася, 
з суботи на неділю, буде парадитися, ладнов дівкою 
виросте. Вночі сонні дітваки родяться. Як [після на-
родження] реве [плаче], то буде здорова, гарні рости 
буде. То кажуть, кіть ручки в кулачки стискає, то буде 
дуже скупе. [...] Кіть в шапочці чи сорочці – то буде 
дуже щаслива. То ті діти дуже щасливі.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  Кликали за кумів цімборок [подружок], ро-
дичів. Хресний і хресна – то одна пара, шо дитину три-
мали. І так ше були куми, то решта – всі куми, їх було 
10, 8, 4 пари. Кликав батько. Відмовлятися – то гріх. 
Но беременна не йшла. То таку даже не кликали. [Кого 
брали за кумів, якщо попередні діти вмирали?] То тих 
главних кумів вже мало бити не двоє, а троє. Як дівоч-
ка вродилася, то брали двох мужчин і одну жінку, а до 
хлопчика наоборот – дві нанашки і один кум. Хресна 
і хресний дарували крижмо  – двометрове полотно. 
Клали в крижмо гроші, в такий заголовок. То ті гроші 
мав хресний дати. [...] В постільку клали дитину, [коли 
приносили з церкви] На якусь подушчинку, би з пір’я 
била, би дітвака легко жилося. І  треба било йго би-
стро роздіти, би так розвивався файно. Готували, як 
на весілля. [...] Як похрестили, то тогди йшли з ним на 
вонку [вулицю]. До того нігде не йшли, а потом тато 

йшов з дітваком на вонку. Хрестили скоро, але в пості 
не хрестили. В церкві хрестять. Коли плакала дитина 
[під час хрещення], то буде здорове. В  церкві куми 
одрікалися, би дитина здорова била. [...] Стригли, як 
рочок минув. Батько з матір’ю стригли. Де-небудь хо-
вали [волосся], спалювали.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Жінка є нечистою 
сорок днів, потім йде до священика. Він вводжує її. 
Йде з дитиною. Не могла йти навіть надвір. Тепер всю-
ди ходять. А раніше казали, шо може прийти нечистий 
дух. Платок [хустину] брала, він мав постояннобути.

ВРОКИ  То но колись давно казали, би миску з водов і 
хлібом на облако [вікно] поставити на ніч, кіть дітвак 
вродився, то но так робили, як в хижах родили. То, би 
ніц йго не чіпалося, не вредило, так робили. Не можна 
з хати ніц дават, [коли дитина нехрещена], бо дітвак 
сон загубить, тот чоловік сон його забере. То до хати 
могли йти, но їм дітвака не показували, то кіть прий-
шов до хижі, то мав обизательно сісти. То но йшли 
провідувати рідня, сусіди. Дітваку мали цукерки при-
нести. Червену маслю [стрічку] давали на облако. Або 
ше знавуть: то кіть дівочка вродилася, то косовицю 
[квітку] червену кладуть. По-різному [знімали вроки]. 
Кидали дев’ять сірників у воду. То їх брали і запалю-
вали від свічки, потом ножем перехрещували ту воду. 
Давали дитинці випити трохи води з трьох частин 
горнятка, мили ручки, личко, тогди клали біля дверей 
і на ту воду зверху клали ніж, а тогди виливали десь за 
хижу, во де ніхто не ходить. То кіть хтось прийшов, то 
мама зразу бігла до дітвака і йому три рази злизувала 
лице навхрест, а тогди мала три рази сплюнути на лі-
вий бік, то дітвака вже вроки не чіпалися.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Коли в дитини прищі,] то брали 
червену шматинку і витирали нев дитину, і вішали її 
десь на свербигуз [шипшину]. [Чи передавали дитину 
через вікно?] Шиць хтіли на то облаці [вікні] лишити. 
Но бабки старі знали ше по-другому робити. Треба 
було йти на болото – то земля, де є постоянно вода – й 
ту розпашонку там запхати і лишити. То мало пропас-
ти, хворота мала там лишитися.

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ  Ніяк, жила собі. Хто то знав, 
чи то вона не може мати дітей, чи чоловік. Безпліддя 
не лікувалося. То тепер лікують по больницях, а тогди 
не знали. То за гріхи таков била, то найчастіше такав є 
жона, як її мама чи баба вбили дитину в собі. То за тот 
гріх кара велика, то, крім тої жони, мусіли мучитися і 
другі жони. 

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  То вони мали нагуляну дитини, 
казали на них «копиля». Не карали її. Но ніхто з ними 
даже говорити не хтів, бо до неї всі ходили хлопи – то 
била грішна жінка. То в неї спочатку била єдна дитина 
нагуляна, а  потом другу собі нагуляла. То такі жони 
гуляли страшні, пропащі били.

с. Малий Березний
Записала Дз. Ганус 27 червня 2012 р. у с. Малий Березний 

Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  
від Лазорець Юлії Михайлівни, 1931 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Добре [ставилися до вагітної], бо то не 
можна било її там образити, бо то всьо могло навреди-
ти жінці. [Чи розповідав хтось вагітній про майбутнє 
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материнство?] Такого нігде не било. Жона довго не 
знала, шо буде мати дітвака. То їй хтось помагав там, 
хтось з мамів  – або мужа, або її. Чоловікові [розпо-
відала про вагітність]. Но так дуже всім не розповіда-
ють, бо то не можна. Жона мала берегтися. «Тяжка» 
[кажуть на вагітну]. Трохи скривали [вагітність]. Ко-
лись ми ганьбливі були, скромні, не показували всьо-
го. Не мала менструації. Чула, шо її верне, живіт болів 
знизу, то вже собі догадувалася. Казали не йти, де є 
загороджений друт, попід то не йти, бо дитина мати-
ме шиць, такой як астма. Казали, як жона беременна 
і десь злапається руками, як напугається чогось, то це 
відіб’ється на дитині. Ті плями не виліковувалися. На 
мертвих не позиратися. Но кіть з файти [роду] хтось 
вмер, то мусіла йти, то туди брала маслю [стрічку] чер-
вену на руку, би її ніц не врекло. Но то її так в’язала, би 
ніхто не повидів. Но кіть дітвак вже рухався, то тогди 
ні на похорони, ні на свадьбу не йшла. Во[на] на якісь 
міхи, на таке во, шо шнурком зав’язане, не сідати. Не 
красти, во навіть кіть жона чогось захтіла, а воно собі 
само росло, і пішла собі вирвала  – то в дітвака буде 
пляма на руці. В монастирі в нас кажуть, шо жона має 
ходити до церкви. То так є: кіть буде ходити до церкви, 
то ніколи до чоловіка нічого не вчепиться, а кіть такий 
чоловік, шо навіть не знає, як двері відкрити, то він 
завже шось хворий, не може нічого. Ше чула, шо та 
жона мала берегтися, би не ступати в кертину [крото-
вину], бо дитина так зразу струпи дістає. Радили жоні, 
би вона не вишивала, бо в пуповині запутається. Не 
сміла нічого шити на собі, бо дітваку рот зашиє. Ні-
яких, шо хтіла, то і їла. Но так дуже старалася м’яса 
не їсти, сільодки, бо дітвак може бути німим. [Чи за-
вжди давали вагітній те, що вона попросила?] Завжи 
то треба дати, бо біда буде якась. Не можна їй в чо-
мусь не вгодити. То повідають, шо кіть жона прийшла 
шось попросити, а їй не дали, то міль шатті поїсть, а 
хліб – миші. [Чи можна було давати вагітній у борг?] 
То старалися родичі жону нікуди так не посилати. Но 
треба було дати. То кажуть, кіть жона ходить, шось 
просить, то і дітвак буде ходити і просити, жебраком 
виростить. Нічого не знали, шо робити, пильнувалася 
дуже. То кіть дітвак ше не рухається, то йму ше всьо 
не дуже могло зашкодити, а потом та жона дуже бере-
глася. Шо хтіла, то їла. Но знавуть, їй солити свяченов 
сілю всьо, би їла тільки її. Дуру в церкві їла. Дуру мала 
з собою [від вроків]. Декотрі робили навіть такі паку-
ночки, брали кусок червеної рянди, тоди клали дуру, 
сіль, міньку [вербу]  – то всьо мало бити посвячене. 
Зав’язували в такий мішечок, і жона то носила завжди 
з собою – то тогди її ніхто не урече. А тепер в нас мо-
настирі можна такий пакуночок маленький купити, 
то не треба вже того робити. Не знаю, то робити так 
не можна, то не можна даже погано про неї говорити, 
жодна жона не сміла обмовляти її.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, БА-
ЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  
То так но говорили, шо плями – то на дівчинку, а на 
хлопчика жона чиста на лиці. Живіт вдолі  – то буде 
хлопчик. На дівчинку завже жона так худне дуже, на 
ногах жиляки стає видко, а на хлопчика – того немає. 
[...] То кого собі двоє батьків вирішили, того і хтіли. 
Но хлопчика завше хочуть. То особенно хочуть хлоп-
ця, би був першим. Нічого [для цього не робили], бо 
хто мав вродитися, той і би вродився. То знавуть, на 

свадьбі, коли мають знімати шваяр [фату] з молодої, 
то садять їй на коліна малого хлопця. Во починають 
знімати, а тогди хтось крикне: «Ше почекайте, ше 
хлопці не садили, би били хлопці». І  тогди садять її 
хлопця, вона його трохи погицякає, і їй дальше шваяр 
знімають, а потом хустку закладають. [...] Кулько бать-
ки хотіли, стільки і мали. Но багато било по десятеро 
било. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БА-
БИ-ПОВИТУХИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ША-
НУВАННЯ ПОВИТУХИ  Била баба валайська. Мела-
на Лазорець. Мого чоловіка баба. Вона добров била, 
ніколи злого слова не повіла. Це була дуже порядна 
жінка. Бог дав їй знання. Я  йшла в колгосп, а дити-
ну лишала на бабу, шо пуповину відтинала. Так всі 
робили жінки в селі, які мали маленьких дітей. Вона 
вже роди не приймила, бо всіх возили до больниці, 
вона дітей бавила. [...] Прийшли домашні за нею [за 
повитухою]. То не мало значення, хто кликав. Знала 
свячене шось взяти. А решто било в тої жінки. Ні, то 
навіть зараз, як жінка родить в лікарні, то нікому не 
кажуть, поки жінка не вродить. То даже тот чоловік, 
шо її кликав, не смів нікому казати, шо йде за бабов. 
[Чи могла баба відмовитися йти?] Ніколи такого ше 
не било. Завжи мала йти. То кіть би не пішла, то гріх 
би великий мала. То даже до копилки йшла і до та-
ких плохих жінок йшла. Нікого не било, то жінка буде 
тяжче мучитися, як хтось буде. Всі йшли з хати. [Чи 
прощалися жінки з родичами перед пологами?] Ні, но 
до сповіді йшли.[...] Різне здійснювали [для полегшен-
ня стану породіллі]. То каждій жоні коси розплітають, 
баба дивилася, би десь в хижі не било шось так дуже 
зав’язане. То на свадьбі після шлюбу, як прийшла мо-
лода з церкви, то мала зразу в хижі поодкривати об-
лака [вікна], двері всі в хижі, би потом легше родити. 
Свячене зілля палили перед нев. То ше колись давно 
баба посилала мужа до священика, би приніс її трохи 
того угля з кадила, шо священик в церкві має. І тогди 
баба його палила перед жінкою, би той дим пішов на 
неї. [...] Зав’язували нитков файно, з льону. Обрізали 
ножем. Ховали, через сім років мала розв’язати, би 
розум собі розв’язала. То й тепер ми так робимо. [...] 
А  гніздо [дитяче місце] понесли на гній. [...] Нічого 
[не платили повитусі]. Просто погостили і кликали на 
хрестини. А декотрі, кіть робили малі кстини [хрести-
ни], то її не кликали, потом чоловік шось трохи відніс 
бабі, а декотрий міг взагалі нічого не принести.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  Ні, як жона жила окремо 
з чоловіком, то його мама зразу йшла до них або тої 
жінки мама. І вони там вже всьо робили, поки жона 
лежала. Но баба дитину могла перший раз скупати. 
Вона той пакуночок мала. То поки не ввелася, завже 
його носила з собов. То кіть жона родила вночі, то кві-
ти свячені, маньки свячені клали на облако [вікно] і 
стрітенську свічку тогди запалювали.

ДОЛЯ ДИТИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  То но жона не 
хтіла родити вночі, бо клопоту било багато тоди. То 
казали, шо та дитина таков виросте, буде по ночах ро-
бити всьо. Буде потом недосипати. [Найкращі дні] – 
вівторок і четвер, бо дитина буде легке життя мати. 
В  неділю кіть вродиться, то буде дуже вірючим. [...] 
Мама [вибирали ім'я]. Як хтіла, так собі назвала. Но 
брала такі церковні імена.

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, КОЛИСКА, 
ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Та во зразу на другий день 
[купали]. То могла баба прийти покупати дитину. 
Казали, шо тре[ба] пильнувати, аби вода на купіль 
не закипіла, би не перегріти води, бо дитина потом, 
кіть виросте, то буде довго сердитися. Листя ліскового 
горіху, то ліщина, збирати, і купати в ньому, аби ди-
тина не мала живого волосу. То вона його діставала, 
як жона груба вдарила ногою мацура [кота], то тогди 
дітвак в животик мав шерсть. А знали ще робити тіс-
то з муки звичайне і прикладували до черева дитини. 
Лили свячену воду. Давали дитині, як купали перший 
раз, блайвас [олівець], шоби добре писало, вчилося. 
Дівчинці – іглу в руки, би вміла шити. Хлопчикові – 
якісь цвяшок, би майстром бив. Но то вже давали по-
том, як скупали. До води же мама давала свого молока, 
би в дитинки тіло було біленьким. Цукру кидали, во 
трохи пшениці, би дитина хліб мала. [Куди виливали 
воду після купання дитини?] Такой місце в затінку. То 
найліпше лити під дерево якесь. А дівочці літом лили 
на ружу, би таков ладнов била. Воду виливати ввечері 
не можна. Виливали тільки зрання. То до Богородиці 
молилися, би дитину захищала. Казали: «Господи, як 
бережеш нас, так бережи нашу дитину». Тоді перехре-
щували дитину і клали в воду. До хижі ніхто не йшов, 
поки дітвака не вхрестять. То вже як похрестять дити-
ну, і хтось приходив, а дитину купали, то мав кинути у 
воду копійку, би дитину не вректи тоді. А до хрещення 
до хати нікого не пускали. [...] В пеленки [сповивали], 
то били домашні. Перший раз як скупали, то в ладну 
пеленку, а потом вже – які били. То ше знаву, шо як 
перший раз повивали дітвака, то стелили на стул чер-
вену рянду і на ній повивали дітвака в ладну пеленку. 
[...] Зразу [клали в колиску], як плакало  – так і зра-
зу. [...] [З якої груді мама починала годувати дитину?] 
З правої, би все робило правою рукою.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  Брали близьких своїх, кого має доброго. 
Куми мають вибиратися акуратні, порядні люди, такі, 
би акуратно й справедливо жили, бо як дитину не од-
річуть так як треба, так дитині буде нефайно жити-
ся. Йшов батько дитини [запрошувати]. В  нас кумів 
кличуть много, не двох. Колись я мала 24  куми. Но 
тепер стільки вже не беруть, но двох беруть. Вони від-
мовитися не могли – то гріх відказуватися. Від хресту 
нігде не відказуються. То священик ніколи б не дав їй 
шлюбу, то мали б вони гріх до сьомого коліна. Рідних 
з одної хати брали, сестру і брата, [коли попередні 
діти помирали]. Дарували крижмо. То куми дарува-
ли то полотно, шоби хрестити дитину. І в угол криж-
ма, як несуть хрестити, зав’язують гроші. За мене 
зав’язували в угол крижма дитині 25 рублей. А потом 
за тиждень кума, то хресна мама, несла до тої дитини 
гостину. Цукору один кілограм, тісто спекла якесь, ка-
лач якийсь, і там ся погостилися. [...] Скоро [хрести-
ли], би не вмерло нехрещеним. Таємно хрестили – то 
тепер можна. Має плакати, бо тоді буде гарно рости, 
то дуже зле, як попісяється в церкві,  – буде хворіти 
часто. [...] Кого хтіли, [кликали]. Родину, цімборів 
[друзів]. Хресна [несла дитину до церкви]. Казали: 
«Беремо поганого, а принесемо християнина». І йшли 
до церкви. То як дитину принесуть з церкви, то на-
нашко клав на стул [стіл]. Він казали: «Би був такий 
здоровий, як той стул, би був такий багатий, як той 

стул». То потом гості сідали за той стіл і гостилися. 
То ше хліб пекли і дітвака головом притуляли до того 
хліба, би мав завже хліб. Спочатку на стул клали, а по-
том вже на постіль, во на шось таке з пір’ям, би мало 
таке легке життя. Обов’язково знали кстини робити. 
То готували шо хтіли, шо било в хижі. Кромплі вари-
ли, паленку давали пити. [...] Самі вдома [стригли], в 
год. А волосся дівчита у вербу кидали, шоби росло, а 
хлопчика – де-небудь.

  УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Як похрестили, то 
тато йшов з дитиною [на вулицю], бо мама била ше 
не чистов і надвур не сміла йти. То тогди в колиску 
ножика клали. Сорок днів [не виходила]. Їй забороняв 
священик кудись йти. До церкви її не пускали. Жона 
нігде не могла йти, поки не введена. Потом вона... по-
том йшла до вводу. Брала ту хустину, шо свекруха її 
завивала на свадьбі, і з дитиною йшла. Піп читав мо-
литву над нею і давав їй причастя. А за колгоспу вже 
так не було. Моя сестра мала дитину. На другий день 
понесла до хресту зранку і потім – в колгосп на робо-
ту. Ніхто її не вводив. А не єден день вдома не била. 
Той пакуночок мала, образочок свячений могла взяти, 
кіть мала вийти надвур. Обизательно хустину брала. 
То кіть жінка вродила, то вже не сміла йти нігде без 
хустини.

ВРОКИ  Знали під головку класти свяченой проскур-
ку – ту, шо священик посвятив. Декотрі робили такий 
самий пакуночок, як мала жона. То його дитинці на 
шию вішали. Червену нитку давали [на ручку]. Не 
можна йти [чужим до хати, коли нехрещена дитина], 
то на облако [вікно] клали квіти, свячений бантик, би 
знали, шо в хаті є дитина. То навіть як рідні прийшли, 
то старалися дитину не дуже показувати, би вони не 
врекли її. То перед тим як глянути на неї, мали тричі 
сплюнути через ліве плече, би не вректи. То мама, би 
дитину їй не врікали каждего дня, робила їй хрест на 
чолі – во наслинила палець і хрест зробила на чолі. [Як 
знімали вроки дитині?] Запалювали свічку від вогню 
в шпаргеті, а потом від тої свічки запалювали швабли-
ки [сірники], брали їх дев’ять і кидали на воду. То кіть 
горів шваблик, то рахували в обратному напрямку від 
дев’яти до одного. Ту воду з сірниками мама перехре-
щувала, і мастили дитині чоло, ручки, ніжки. І  кіть 
шваблики стали вверх, то дитину врекли, то потом ту 
воду виливали, де ніхто не ходить. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Як лікували шиць?] В  мене 
старша дівка мала. Я так робила, як мені інші жони 
казали: ту лопату, на якій пекли крачун на Святий 
вечур, посипати муков, покласти дитину на ту муку, 
головов – до себе, а задом – до пєца, так, шоби слід 
від ножок лишився в пєці, і казати: «Я не хліб саджаю 
в пєці, а шиць саджаю». І там, де сліди зостануться, 
там і шиць лишиться. То коли мало шиць, то про-
кладували через окно, де пуста хижа була. Кіть била 
пуста хижа, стояла, і облака [вікна] не било, то про-
кладували через облак, шоби шиць там лишився. Але 
то мала бути стара хижа, і там ніхто не жив. То йшла 
мати хресна і давала дитину бабі. [Як ставилися до 
дитини з фізичними вадами?] Співчували тій сім’ї. Та 
дитина в хаті запертою часто била, нікуди не ходила. 
Діти з нею бавитися не хотіли, бо вона била не таков, 
як вони. [Семимісячні]  – то хворі діти били, вони 
вмирали, довго не жили.
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ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ, АБОРТ  Співчували [тим, 

у кого не було дітей]. Ніяк не лікували [безпліддя]. 
Хіба ся молилися. То за гріхи вона таков била. [...] [Що 
робили, щоб позбутися дитини?] Нічого – то гріх ве-
ликий буде. То потом в роду котрась з жінок через ту 
жінку могла не мати більше дітей. Таке робити  – то 
гріх до сьомого коліна. 

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Я пам’ятаю, шо строго з нею, вже 
за мене, не поводилися. А колись давніше – дуже стро-
го. Їм святого причастя в церкві не давали, паски вона 
не святила, бо священик не хтів їй святити, бо вона 
незаконно живе. Їй ганьба була. Називали її «копил-
ка», бо ся скопилилася.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Як здорова дитина, то спить, а 
як нездорова, то не спить. То шо робити?! Ніц не ро-
били. Співали пісень: 

Спи, дитино, спи,
Очка зажмури,
треба, дитино, тихо спати,
Над тобою твоя мати,
Шепче молитви.

А потому: 
Люля, дитино, люляй.
Чорні очка стуляй.
Стуляй їх на спання.
Боль піде за спанням.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  На цвинтарі, збоку [ховали нехреще-
них дітей]. Ні таблички, ні хреста не робили. Мама з 
хати за такою дитиною не йшла. 

с. Мирча
Записала Дз. Ганус 27 червня 2012 р. у с. Мирча 

Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  
від Васильовки Ганни Іванівни, 1955 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  То не сміли їй нічого плохо сказати, 
бо то всьо йшло на дітвака. Уважали дуже таку жінку. 
[Чи готував хтось жінку до материнства?] Ні. Таким 
ніхто не займався. Та, но так тяжко не робили. В по-
сті не постили жони беременні. Котра, кому хтіла, 
[казала про вагітність]. Хтіла першому чоловікові – то 
чоловікові, а могла першій мамі сказати. Но чужим 
старалася не казати, бо дітвака будуть урікати по-
том. [Чи приховували жінки свою вагітність?] Ні. Но 
не казали, коли мають вже народжувати, би дуже не 
мучитися під час народження дитини. То кажуть, шо 
та жона потом буде мучитися за гріхи тих людей, шо 
знавуть, шо вона во народжує. «Тяжка» [кажуть], бо 
йшла до тяжкості. Декотрі «груба» кажуть, «беремен-
на». Каждий по-свому каже. Потом не мала на собі, 
то розуміла, шо тяжка. На похорон як йшла жона, то 
треба було свяченой брати собі, такой, шо посвячено. 
То коли святять воду, то на воді прив’язується такой 
бантик червений, полотно такой, масля [стрічка] така. 
Давно перев’язували овес, мак, часнок таким банти-
ком – то жона все його мала. То кіть жона беременна 
йшла на похорон, то треба було з того маленько від-
різати і в тілові покласти, шиби дитина не била жовта. 
Кіть горів огень, то беременна жінка не сміла позира-
тися, як кіть пожар бил, бо деся злапає – там в дити-
ни буде пляма. А же моя мати і баба мені казали, шо 
вагітній не можна йти поміж двоїх людей, коли двоє 
людей стоять, то між ними не можна пройти. Ше че-

рез такой перелаз, перекладину, попід плут, такой, шо 
загороджений з дерева, – то попід то жінці не можна 
йти. Же казали шоби на поріг не сідала. Во де калаба-
ня [калюжа] якась, то мала обійти довкола її, а не пе-
реступати. Не обробляла пасолі [квасолі], бо дітвак в 
пуповині запутається. Міхи не йшла в’язати, бо дітвак 
довго буде родитися. Кіть шось вкрала, то на дітвака 
то піде, пляма буде на тварі [обличчі]. [Чи вагітній за-
бороняли щось їсти?] Такой не знав. То церквов дозво-
ляється їсти. Жона даже в піст всьо їла. Но таке, кіть 
не хтіла рижого дітвака, то мала не доїдати, во кіть їла, 
то мала ложку лишити на тарілці. То таке всі знавуть, 
шо не можна било дуже переживати, бо дітвак міг зі-
йти. Треба давати, бо кажуть, шо шаття поїсть миш. 
Но кіть ти того не маєш, то треба било вагітній з’їсти 
куснєтко хліба, а тогди йти. Давали [в борг], но потом 
не брали назад, поки вона не вродить дітвака. Я зна-
ву, шо свяченой носили [від уроків]. Носили коло себе 
часнок або дуру, то хліб, коли є у праздник великий, то 
поріжуть на кусочки той хліб, і в кінці служби люди 
беруть по кусочку, то, коли мирують, єлеєм мастять 
і дають дуру на тарілці. То робиться на Великдень, по 
великих празниках. То жона собі зав’язала в жебелов-
ку [носову хустинку] і носила при собі. Жоні не мож-
на йти без хустяти до церкви. То кіть черево било вже 
велике, то шурца не зав’язувала. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ, 
ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, 
ДОЛЯ ДИТИНИ  Много било [дітей]. Великі сім’ї 
били. [...] То як собі захтіли, декотрі – хлопчика, а де-
які – дівчинку. Но хлопці завше більше хочуть. Знали 
казати давно: кіть хочеш, шоби був хлопець, то перед 
вдяганням до шлюбу радяни на себе мужські ногавиці 
[штани], то вродиш хлопчика, або кабат [спідницю], – 
то вродиться дівчинка. Но потом, кіть жона вже мала 
дівочок, а хтіла хлопчика, то клала сокиру під ліжко, 
ногавиці мужа. [...]  Кіть на дівчинку, жона поправи-
тися більше, і так взад дитина йде, і черево під груддю. 
А кіть хлопчик, то вдолу черево паде, і зади не є, клу-
би ззаду не наростають. Я нараз впізнаю жону, яка шо 
носить. В жони ше, знають, ноги на дівочку надувати-
ся, набрякають, а на хлопця – ніц. [...] Казали давно, як 
в суботу народиться, то буде дуже роботящою; в неді-
лю – то дуже хоче парадитися, одягатися, не хоче ро-
бити ніц, лиш парадитися; в п’ятницю – то нещасли-
вий, буде хворіти. То недобре [народитися вночі], бо 
то не людський час. Як зранку – то найкраще. То запа-
лювали [свічку], коли дітвак родився в хижі. Ставили 
на облако [вікно] і дивилися: кіть свічка погасне, не 
догорить до рані, то дітвак довго жити не буде, плохе 
життя буде в нього, а кіть буде горіти цілу ніч, то фай-
но йму буде. То кажуть, шо дітвак буде заїкатися, во 
плохо говорити, кіть хтось з молодих під час шлюбу 
в церкві не скаже хоч одне слово, як вони на Євангліє 
клянуться, шось не повторять за пупом [священик], 
дитина буде плохо говорити. [Як пояснювали наро-
дження фізично хворих дітей?] То шось та жона собі 
нашкодила, то мучився тот дітвак.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИ-
ТУХИ, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Била 
повитуха-баба. Но в нас кажуть «валайська» баба. 
Кликали її родичі, вона на цілой село ходила пови-
вати дітей. Но кажуть, шо треба, би кликав її хтось з 
мужчин, з хатніх. Як жінка кличе – то не дуже добре, 

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



116 ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ

мігла на раз [відмовитися]. В моєї мами ся сестра на-
роджувалася, а ми тоді жили там на початку села, де 
млин бил. А трохи недалеко ше одна дитина народжу-
валася, через кілька хат. І повитуха не повивала дити-
ну в моєї баби. Бо колись давно казали, кіть вродиться 
двоє дітей в один день, а ше як їх хрестять разом, в 
одній церкві, то з тих двох одне дитя вмре. І мамина 
сестра вмерла. То казали, шоби хрестили одну дитину 
до обіду, а другу – потім. Коли хрестять дитину, то не 
сміються [не треба] зустрітися з іншою дитиною, яку 
несуть до хресту. [...] Єйці били. Як прийшла баба, то 
брала єйцо і клала жінці на шию, і воно мало впасти, і 
розбитися, бо то як воно легко розіб’ється, так жінка 
має легко родити. Ставили стул [стіл], а на угли кла-
ли сіль, і жона ходила навкруг того стулу. А  зараз в 
больниці коси розплітають, гомбіци [ґудзики] розщі-
пають, во завушниці [сережки] знімають. [...] Ховали 
її [пуповину]. Мої дівки мали поховані пуповини. Їх 
давали розв’язати, коли йшли до школи, шоби ліпше 
дитина вчилася. [...] [Дитяче місце] закопували десь. 
Чула, шо так во робила, кіть жінка хтіла дитину через 
рік чи два, чи там через кілько, то на стільки днів не-
сли на пуд [горище], воно там лежало стільки днів, а 
тоді на гною закопували. [...]  [Чи прощалася вагітна 
з ріднею перед пологами?] Ні. До сповіді і причастя 
мала піти. Свячену воду клали, зілля [біля по роділі].

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  
З  больниці як прийшла, то купала. Купали дитину 
в тій кімнаті, де воно спить, десь інде не можна. Ну, 
коли перший раз купали, то додавали меду, мати моя 
так казали, зерняток маку, а чого їх давали – не знаву. 
Олівець до води давали, шоби вчився, свяченої води 
обов’язково. Знали купати в травах, череді, ромашці. 
За мак я си дума, шо то робили, аби всі дитину не ви-
діли, не врікали. Ми тільки свяченой води ляли, ро-
машки зварили. Дівчинці соломи трохи клали, би такі 
коси мала ладні. Ше червену шматинку дівчинці кла-
ли, би свій час [менструацію] вчасно мала. Гусяче пір’я 
[кидали в купіль], би дітвак не втопився. Потом кіть 
витягли дітвака з води, то кидали три углі гарячих з 
шпаргети, би ніц до тої води не приступило. [Чи мож-
на було, щоб вода для купелю закипіла?] Ні, то таке не 
можна, бо дітвак довго буде ходити під себе. Не сміла 
жона доливати другої води до тої, не розбавляли води. 
Потом виливали пуд дерево – такой, шо родить. А на 
вечір не дуже добре ляти. За дня лили, то треба купа-
ти но за дня. Молилися мама над тою водою. То мені 
кума казала, мой перша дитина дуже плаксива била, 
каже: «Треба сон міняти дитині, купати дитину в ку-
пелі і воду од головки до ніжок чиряти рукою, і з-під 
ніжок до головки, і казати: “Спи, дитинко, і вдень, і 
вночі, спи, дитинко”». І  казати на ім’я дитину. Коли 
потом вкладували дитину, то треба, шоби воно заспа-
ло на руках в мами. [Що робили, як дитина не хотіла 
йти сама в туалет?] То кіть падав дощ, то збирали ту 
дощівку. І давали її до води, як купали дітвака, мили 
дитину тов водою. А потом ту воду виливали на кер-
тину, во на глину там. [...] Всі, то кіть вродилося на 
якесь свято, то так називали. А так то брали ім’я по 
роду. То кіть до того вмирали діти, то давав [ім’я свя-
щеник]. А так – то ні. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  Знали, кіть перша дитина, то кликали з ро-
дини, шоби такой з чоловікової бил і з маминої сто-

рони, то шоби діти годувалися. Чоловік [запрошу-
вав]. То жартували, кіть кума дасть випити паленки, 
то народить собі хлопчика, а кіть вина – то дівчинку. 
Во як прийшов чоловік кликати, то мусіли шось ви-
пити, вона шось там зладила, і трохи випили. Во та-
ких, як ми, [брали]. Старалися, би вже жонаті били, 
дітей мали своїх. Нє, такого не било. Та кума, шо з ку-
мом тримала дитину, не сміє одружуватися, бо то їм 
гріх одружуватися. [Чи можна відмовитися хрестити 
дитину?] То гріх таке робити. [Що робили, коли по-
передні діти помирали?] Я не знаву. Знаву, шо беруть 
інших кумів. Кажуть, шо коли хресна одрікає дитину 
у церкві і говорить найголовнішу молитву «Вірую», та 
кіть хресна забуде «Вірую», то та дитина буде всего 
ся бояти, кіть слово не так повість, не докаже, і каж-
дий ту дитину буде видіти, вроки буде мати, зглази-
ти її можна. А потом вже ниц не зробиш. [Чи могла 
вагітна хрестити дитину?] То таких не кличуть, бо 
дітвак буде безплідним. Дві пари, хлопчикові беруть 
три пари, а дівочці – п’ять пар. Гроші, одяг, крижмо 
[дарують]. [...] Як принесли дитину з церкви, то вже 
мені моя баба казала, шо, коли кума принесла дити-
ну, піп вже свій обряд зробив, і казали в хаті: «Брали 
ми живуча, а принесли ми хреснуча»,  – бо жиди не 
хрестилися. І так ми на стул [стіл] на перину покла-
ли дитину, бо стул люди ценять, бо на столі все є  – 
хліб, гостина, – і на перину, шоби йому добре било, 
м’яко, бо там є пір’я. В нас несе нанашка [до церкви], 
а в православних – кум. Знають класти таку велику 
куфайку під поріг, як кума несла дитину, і всі інші 
йшли через неї. Но мама не йшла до церкви, бо вона 
ше не ввелася, вона нігде не сміла йти. Била [гости-
на]. Коли похрестять дитину, відбудеться гостина, то 
дають кумі тісто і палєнки бутилку то кумові і кумі 
дають, як вони йшли з хрестин. [...] Коли в кого як 
пасує. Швидко знають. Як прийде з роділки жона, то 
знавуть: через два тижні і все. Або й тиждень. Ко-
лись тихо в хижі хрестили, а тепер – в церкві. [Про 
що свідчив плач дитини під час хрещення?] Здорове. 
Кажуть, як дитина покакається, то не дуже файно, то 
не добре буде шось з тою дитинов. [...] В рік [вперше 
стрижуть дитину]. Перше волосся ми кладемо в вер-
бу, шоби волосся росло так, як верба. Стригла мама.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Через сорок днів йде 
до церкви. Її вводять до церкви. Приходить жона в 
хусті, з дитиною, і священик молиться над нев перед 
церквою, а потім веде її до церкви. Все робить коло 
образу. Шпильку брала з собою.

ПЕРЕДАВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО, ЛІКУВАННЯ 
ДИТИНИ, ВРОКИ  Та через вікно давали. Кажуть, 
шо коли дитина мала, такой хворота, шиць, то хресна 
брала свою сорочку паскудну, брудну, бо кажуть, шо 
хресна була нечиста, бо як вона має менструацію, то не 
може йти за хресну. І давала тую майку або сорочку, і 
в тій сорочці дитину передавали через вікно. Або зна-
ли через сорочку пропхати. А ше казали, кіть дитина 
має шиць, то треба терен розколоти в лісі і розхилити 
його, і через той терен дитину пропхати – то мама то 
робила. А декотрі через свербигуз [шипшину] переда-
вали. [...]  Каждей раз в місяць повторяється, просту-
джена дитина, хвора, має нежить, а ше може мати при-
щі, брудне тіло має. А моя мала хворіла на шиць, то 
мені повіли такой робити: помити дитину і прикласти 
дитину до фірштоку [одвірків] догори, во до коробки 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



117
дверей, і її заміряти, і над головков просвердлити ді-
рочку, обрізати ногті, волоссячко навхрест з чотирьох 
частин голови, і змотати в волоссячко нігтики, і по-
витирати дитині личко, і в папірчик це все покласти, 
і запхати в дірочку, і помастити то тістом. І  кажуть, 
що все мине. І казали, як вона хоч трохи переросте, 
хоч на міліметр ту дірочку, то буде здорова. На то по-
відали «ховаємо шиць». [...]  То є таке, во знавуть якісь 
помиї вилити під облако [вікно] вночі, і дітвак не буде 
спати. Во кіть жінка, шо має на собі, помиється, а по-
том ту воду виляє під облако хижі, де є дітвак, то ді-
твак дістане прищі, шиць буде мати. То квітки знають 
класти в вікно, то кольорові – або живі, або искустві-
ні. На вікно в тій кімнаті, де воно спить. Ше дитині 
червену нитку в’яжуть. А в колиску свяченой кладуть: 
дура, часнок. Зашивали це в мішечок і під наволоч-
ку клали або під заголовницю [подушку]. Як дитина 
ще нехрещена, то не дуже йшли до хати чужі. Це не 
полагається. То мама мала тричі злизати навхрест ді-
твакові лице і сплюнути у воду, за каждим разом мала 
сплюнути. Потом ту воду через ліве плече виливала. 
А ше знавуть брати стару мітлу і трохи води над нев 
злити, потом дітвакові ручки, личко вмити, а тогди ту 
воду на гной виливали. 

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ  Та до бездітної, то так в церк-
вах і наші монахи кажуть, шо то прогрішена сім’я, шо 
дітей не має. Моя невістка вже 12 року не має дітей. 
Моя невістка вже всьо робила і по больницях ходила, 
то нічого не помагає. То не лікується.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  [Як ставилися до жінки, яка мала  
позашлюбну дитину?] Називали її «копилка», а чо[го] 
так я не знаву, бо ся скопилилася, від слова «копи», бо 
ходила поза копи, поза сіно ходила блудом і там ско-
пилилася, закоханця вродила. Карали. То всяке било. 
То як родичі ся односилися до дітей своїх?.. Хтось жа-
лів дочку свою, а хтось одганяв. А в нас в селі був слу-
чай, шо дівка забеременіла, та й її тато обрізав їй коси, 
постриг її. То «копиля», його так називали. Ім’я йому 
мама давала. Діти не бавилися з ним, обзивали його.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Кажуть, як вмре по обіду нехрещена 
дитина або навіть вже хрещена, то буде недобре в до-
машнім [госпродарстві] з худобою, буде погано вес-
тися. В сусіди померло мале, кулька місяців мало, то 
в них кури не хотіли бути. А в одних в селі померло 
ше не хрещене навіть, то корова народила двох телят, і 
двоє поздихали, а потім – й сама корова. Йшли до зло-
го, бо то нехрещене. На цвинтарі, збоку [їх хоронили]. 
Мама за тов дитиною на цвинтар не йшла. Священика 
ніхто не кликав. То її навіть в труні не ховали, таку 
коробку самі збивали. 

с. Сіль
Записала Дз. Ганус 25 червня 2012 р.  

у с. Сіль Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  
від Тур Марії, 1920 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  [Чи готував хтось жінку до материн-
ства?] Ніхто, бо то ніхто не мав часу на ню. Чоловікові 
[говорила, що вагітна]. Не скривала. То скрити [при-
ховати] не можна било. То видко било дуже. «Груба» 
[називали]. Кіть дістала цвіт [плями] по лицю, то ди-
тину буде мати. Чула, шо в неї є дитина. Не мала на 
собє [менструації]. На похорон не йти, би дітвак не 

вмер. Не напугатися пожару і не ймитися до тіла, бо 
буде пляма. Особенно берегтися, би не вдарити мацу-
ра [кота] чи псину, бо дітвак матиме волос. То всере-
дині буде волос в дітваку. Не дивитися на таке во шось 
страшне. Вночі на вонку [вулицю] не йти без хустяти. 
Не лизати ту товкачку, во шо кромплі [картоплю] да-
вуться нев, би дітвак лисим не бив. Перелазити попід 
шнурки, плут, би дітвак не задусився. Не сідала на схо-
ди, би дитину не втратила. То гріх великий [красти], 
дитина буде злодієм, а ше то, шо вкрала, відіб’ється на 
ньому. Не можна риби багато їсти, бо буде німим. Му-
сіла завже за стул сідати їсти, во в танір [тарілку] мала 
кинути, би з горниці [каструлі] не їсти, би дітвак не 
голодав потім. Ні, такого не знаву. Всьо робили. Шо то 
било не можна [вдягати], мала єден кабат [спідницю], 
то її і носила, а другого ніц не мала. [Чи завжди давали 
вагітній те, що вона просила?] Мають дати, би миші 
шматті не поїли. Ключ мала мати з собов. Без хустини 
не йшла на вонку. Глини [землі] кіть кинути за нев, то 
дітвак скоро вмре. То вона кіть йшла, то треба било 
трохи глини швернути [кинути] за нев. Свячене зілля 
клали [під ліжко під час пологів], воду клали. Міньки 
[вербові бруньки] палили – то мали бити посвячені. 
[Як ставилися до дітей, які народилися хворими?] 
То страшні било. То тепер по больніцях [лікарнях] 
возять, а тоді воно чахло, вмирало. А та мама мучи-
лася, бо ніяк не могла помогти дитині. Мама десь не 
догляділася. 

БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ 
МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, ДОЛЯ ДИТИНИ  Хлопця 
більше хтіли. Кіть хтіла мати хлопця, то йшла зранку 
перед весіллям на пуд [горище] і сипала собі в топанки 
[взуття] жита, а як дівку – то пшеницю, то кіть хлоп-
ців хтіла мати, то в два сипала. А як хтіла мати і дівку, і 
хлопця, то в один – пшеницю, а в другий – жито. То-то 
в нас таке є. [...] Ніяк [не передбачали стать майбут-
ньої дитини]. То єден Бог знає. Жось там вигадували, 
но то не знали того. [...] Кіть дітвак народився і плаче, 
то буде жити. То баба якось мені розказувала, як то 
ворожити: чи буде жити, чи ні. То треба било в танір 
[тарілку] налити води і тугди кинути дев’ять куснеток 
хліба. Ставили на облако [вікно] на ніч. То кіть хліб 
втопиться, то вмре, а кіть ладно спливе, наверху буде, 
то довго дітвак жити буде.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, 
ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД, ШАНУВАННЯ ПО-
ВИТУХИ  Валайська баба била. Чоловік [кликав її до 
породіллі]. Як йшла до мене, до мала льоний шнурок, 
би пупа зав’язати. Та так не платили. Кулько копійок 
дали. [...] То треба било повторяти [повідчиняти] всьо 
в хижі. То вона молилася дуже. То но казали, би на тій 
жоні не било чогось замотаного, то мала всьо пороз-
пльонтувати. Волоссі розплітали. [...] Ховали її [пу-
повину]. І давали розв’язати, коли дитині минало сім 
літ. [...]  Во десь так ховали [дитяче місце], де ніхто не 
ходив. То, кіть більше не хтіла мати дітваків, на межі 
полі ховали. [...] Паленки [горілки] давали випити 
[породіллі]. Но жінка довго не хворала. Вона по хижі 
починала легку роботу робити. [...] То мак, казали, би 
дати тій ше бабі, шо дітей відбирала, во валайській, в 
яму [могилу], мак – в жебиловку [носова хустинка], її 
зав’язували і клали в труну, би на тамтому світі дала 
тим дітям, які повмирали під час родів. Свячену воду 
клали в колиску, в пляшечці клали.

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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118 ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, 
КОЛИСКА, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  Батьки [обирали ім’я дитині], бо то їх дітвак 
бив. Як хтіли, то так і називали. То де вмирали діти, 
він [священик] давав два імені дитині. [...] [Чи купала 
повитуха дитину?] Ні, такого не робила. Зразу [купа-
ли]. Би чистим бив, то так легенько треба било поми-
ти. Клали перо, молоко, цукор, трави різні. Ше гроші 
клали, би багатим росло. Тре[ба] било кинути углі, би 
йго не врікали. Яйце давали до води. Свячену водицю 
лили. Воду виливали тільки вдень. Вночі не можна ви-
ливати. Ляли під дерево. [Чи можна було, щоб вода 
для купелю закипіла?] Та, но казали, холодної води 
до тої води не лити. [Що говорили, коли вперше ку-
пали дитину?] Нічого. Молилися. [Чи міг хтось зайти 
до хати під час купання дитини?] Ні, то не можна. [...] 
То но потом казали, би дітвака в колисці на межу полі 
не класти, а кіть брали колиску з полі, то мали дітва-
ку трохи травички з того місці вирвати і покласти в 
колиску. [Коли клали дитину в колиску?] Коли хтіли. 
Клали мак під голову, би спав добре. [...] В  пеленки 
[сповивали]. А потом ше пасом [поясом] перемотува-
ли, би рівно росло, то кіть хлопчик – то пасом обмоту-
вали довкола, а дівочку – маслею [стрічкою]. [Дитину 
стригли], кіть минав рік. Чоловік стриг. [Волосся] ки-
дали у воду, би файно росло.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Кого собі 
вподобали, того і брали [за кумів]. Хто кулько хтів 
[пар кумів брав]. Ні, то ніхто не відмовлявся [хрестити 
дитину]. Не йшла жінка, кіть била груба, і та, шо мала 
на собє [менструацію]. То так не беруть [«стрічних 
кумів»], бо вони потом дітвака не взнають. Беруть-но 
рідних за кумів, з файти [родини]. Стараються бра-
ти, би мали дітваків своїх. То всі дають крижмо. То 
біле полотно, два метри. [...]  Нанашка несла [дитину 
до церкви]. Вона брала дитину з хижі. В кут крижма 
клала гроші, вони там били під час хрещення. Такий 
мішечок робила на одному з углів. Во маленький ку-
сочок дури собі десь поклала і перемотала то червенів 
нитков, то тогди не уречуть. То сокири не кладуть [під 
поріг], то углі кидають трохи під ноги. Клали [на стіл], 
як принесли з церкви, то клали. На стіл ше клали хліб. 
Потім його з’їдали зразу. [Чи клали дитину на кожу-
ха?] Ні. Робили [обід]. Всі, хто був у церкві на хрес-
тинах, то йшли.  До двох тижнів [хрестили]. Швидко. 
Бо дитину нехрещену не можна нести на вулицю. Пе-
ленки сушили в хижі. Дітвак мав плакати [під час хре-
щення], бо то значило, шо буде жити. Як не плакало, 
то швидко помре.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Вона нігде не могла 
йти. Сорок днів вона всьо робила коло хижі. Нігде не 
йшла. До церкви її священик не пускав. Через сорок 
днів йшла вводитися. Мала дітвака на руках. Свяще-
ник молився над нею. Давав їй причастя. 

ПЕРЕДАВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО, ЛІКУВАННЯ 
ДИТИНИ  То через вікно передають, кіть дитина має 
шиць. То несуть в таку хижу, де ніхто не живе. То ва-
лайська передавала якісь жінці, в якої били діти. А та 
казала, шо то її дітвак. Мама дитини била вдома. Та 
жінка потім приносила дитину їй. [...] То так но клали, 
коли воно хворіло, то тогди треба било так трохи за-
сунути дітвака [в піч], би його ніжки трохи в тому по-
пелі били, би там сліди лишилися. [Як лікували плями 

на тілі дитини?] То мама мала, тов кров’ю, шо з неї ви-
йшла потім, коли перший раз мала на собє після ро-
дів, мастити ту пляму. Але то робила, кіть дітвак ше не 
хрещений. [Що робили, коли дитина не хотіла спати?] 
Колисали. Співанки [колискові] співали. Маковині 
варили на молоці.

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ  То били такі жони, шо самі 
не хтіли мати дітей. Багато таких било. А так всі били 
здорові, і всі родили. А то були грішні. То молода бра-
ла куснє шпарга [шнурок] і робила на ньому вузли: 
скільки їх зробить – стільки років не буде мати дітей. 
То десь собі ховала і клала до того копійку. Мала мати 
то в церкві, коли пуп [священик] шлюб давав. Всяке 
робили, а то – гріх.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  [Як ставилися до жінки, яка наро-
дила позашлюбну дитину?] Плохо. То копилка. Свя-
щеник такій жінці пасхи не мав святити. То не взна-
вали ту жону більше. Тяжко робили. Вони довго таять 
[приховують], шо беременні, ніхто даже не знає того, 
но потом вже взнають, кіть вродять дітвака.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Чи вірили, що чорт може підмі-
нити дитину?] То таке казали. [Чи могли чужі люди 
заходити до хати, де була нехрещена дитина?] То 
не впускали, би дітвака не врекли. На вікні завжи 
била червена масля [стрічка]. По хресту [виноси-
ли на вулицю]. На цинтарі [ховали нехрещених ді-
тей], но таблички і хреста не ставили. Священика 
не кликали. То тато покропив водою дітвака, і самі  
поховали. 

с. Смереково
Записала Є. Гайова 14 червня 2005 р.  

у с. Смереково Великоберезнянського р-ну 
Закарпатської обл.  

від Кирлик Меланії Петрівни, 1939 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітній жоні дуже треба сокотитися 
от ушиткой [усього]: не мож було іти через студенну 
воду, тяжке двигати, нахилятися попід загороджений 
плут. Сокотилася, щоб нич не хибіло дитині. Надовко-
ло себе гребсти сіно не мож було, бо то великі вшитко 
порохи. До мерлого кіть ходили, то червену ниточку 
вязали на палець, жеби дитя не било жовте, як мер-
лець. Сокотилася, аби з муго сліду друга жона нич не 
вирвала, бо то на дитині буде видно. Красти не мож 
було, під час пожару за тварь [обличчя] хапатися.

ПОЛОГИ  Родини в селі приймала «валалська баба» – так 
її кликали. Вона приходила в хижу, коли її кликав чо-
ловік, з хлібом, миром, молилася, просила Бога, щоб 
поміг роди прийняти. А з хижі всі виходили вон, кой 
ся родить. Роди прийняла, дала жоні упити свяче-
ної води, назвали дитю ім’я, перехрещувала і казала: 
«Крещається раба Божа (ім’я)», – і зливала навухрест 
при цьому воду на голівку. Потім вона молилася і дя-
кувала Богу, що поміг роди прийняти. Дякували їй, ко 
що мав, бо бідний світ був: давали прядиво, полотно, 
зерно… Як уродилася дитина, то її коло матері нараз 
клали на постелі, вона їй цицю давала.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, КОЛИСКА, ЗАБОРОНИ, ПО-
В’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ  Ім’я дитині давали батьки, 
вони його бабі говорили, а вона так зіляла водичку 
на дитя, нарікла ім’я. [...]  Колиска була коло постелі, 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



119
стояла на землі, звали її «польовка». [...] Стараут жони 
купіль вечірній не нести вон з хижі, пеленки не віша-
ти, заки неперехрещена дитина. А коли вже охреще-
на, тоді вже вішають і на ніч. А дівочкини пеленки не 
прали до 18 тижнів на поточині [гірській річці], бо то 
тогди в 18 років вона матиме свій час. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Перший купіль готувала 
валалська баба. Метали в воду мед, парене молоко, 
цукру, кіть дівочка, жеби її любили, як мед, молоко. 
І  гроші знали кидати, жеби були багаті, то така була 
ворожка бабська. Купіль виливають на то-то місце, де 
челядь не ходить, бо як хто стане в те місце, де вили-
тий купіль, то сон дитинин на себе перебере, і дітвак 
не буде спати. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  «Нанашка» 
й «нанашко» звали кресних батьків, жона сама виби-
рала їх собі. Якщо гарна цимборка [подруга], то могла 
бути всім дітям нанашкою, а інколи інших брали до 
другої дитини, по-різному було. Ближніх брали, тих 
з якими не вадила [не сварилась], бо вони мають со-
котити дітей так, як і рідна мамка, бо то є заступниця 
рідної матері, друга мати в дитини, за то кличе «крес-
на». [...] Коли йдуть на крестини, обоє несуть крижми, 
бо священик під час крещення злива водою, і то треба 
в сухі пеленки обвити дитя. В церкві першу полови-
ну крестин дитину тримала кресна, а потім кресний. 
Коли вже священник миром мастив груди, долоні, 
ніжки, ротик, очки – то ся зве «накладає печать Духа 
Святого»,  – тогди дитя тримав кресний. Як ся після 
крещеня приносили к хижі, то говорили: «Аби мали 
щастя й здоров’я». Тогди клали на стул [стіл] дитя і 
промовляли: «Так би тя люди чествували, як стул в 
хижі шанують». Бо на стіл вшитко кладуть Божий 
дар – хліб. Потім ладили гостину і радувалися, що ди-
тину вже береже Божа сила.  [...] Лем так старалися до 
тижня охрестити дитя, бо треба у поле йти та й дитя 
з собою брати. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  В 40 дну вводилася, 
бо в 40 дну Ісус вознісся на небо, і в нас такий звичай, 
бо 40 днів вона нечиста. Заки ся в храм не ввела, жоні 
не мож було іти на люди, по хлібові ходити [по полю], 
бо поза нею хліб не ріс. І тепер, коли дівчина чи жона 
має свій час [менструацію], не мож по хлібах ходити. 
Після 40 днів уводив жону в церкву пуп [піп]. Свяще-
ник на порозі чекав жону з хрестом в руках. На порозі 
вона стає на коліна, він читає молитву над нею. Далі 
повість їй встати, вона встане, імиться [береться] за 
ризи і входить в церкву аж перед алтарь. Коли прине-
сений хлопчик, він обходить з ним алтарь і притуляє 
іть к іконі Ісуса Христа, а дівчинку не несе в алтарь, лем 
притуляє к образу Пресвятої Діви, читає молитву і від-
дає дитятко мамі. Вже ся жона увела і може скрізь іти.

ПЕРЕДАВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО, ЛІКУВАННЯ 
ДИТИНИ  Ранше діти не мерли, а коли хворіли, то ко-
лок била під ладу. Коли хворіє дитя, то в нашому селі 
подають його в облак. Кресна йде надвір, а мати з хижі 
дає їй дитя в руки і хресна промовля: «Каби щиць та й 
пропав би такой ниць», – так відводили хвороту мам-
ка з нанашкою.[...] Знаут нести в ліс, коли хворіє дитя, 
до дерев, в те місце, як сплететься береза з бучком і 
є прохід, то мати в цей прохід дає кресній мамі дитя, 
щоби виздоровіло. Щоби були здорові діти в сім’ї  – 
про те кожен думав, починаючи різні охороні обряди 

ще з весілля. Коли з молодої на весіллі знімали з го-
лови вінець і контяли [шпильки], то даут хлопчика їй 
на коліна і ладкаут: «Марька повеліла дати хлопця на 
коліна». Вона йому якийсь подарок давала – то і тогди, 
і тепер так роблять. На коліна садили лем хлопчика, а 
дівочку ніт. Писаним вілахом постіль закривали, коли 
дитя було в хижі. Так кинула над постелю і закрила. 
Коли в жони помирали діти, то вона своє народжене 
продавала тій, у кого були здорові діти, годовалися. 
Жона, яка купила дітвака, заносила до хижі і припові-
дала, щоби росло здоровоє, як і її діти. А потім повер-
тала дитя мамі, а гроші, які заплатила мамка, ця жона 
віддавала на церкву.

ВРОКИ  Оберігали неохрещену дитину від уроків свя-
ченою водою, часнок клали. Заки дитя було неохре-
щене, то мусив хоть ко бути коло неї, в хижі, бо їй 
може зашкодити. І  то ті погані, невидимі, вони мо-
жуть і підмінити, сатанинську дитину підкласти, а 
людське чекане дитя забрати. Поки дитя неохреще-
не, даут людям знати, вивішуючи на облак червений 
пантлик [стрічку], і квіточку покладеме, бо то і для 
чужих людей і для нечистих жон, щоб дитя поганку 
[коросту] не мало. Коли з дитятком ходили в поле, 
і там, де дитя засинало, то спочатку крестили тричі 
землю, де ставили колиску-польовку. І не тільки зем-
лю, а й над голівкою тричі хрестили і проказували: 
«Во ім’я Отця і Сина, і святого Духа». На межу в полі 
ніколи не ставили колиску, бо то пропаща, Антипко-
ва [чортова] борозда, земля. Пропаща земля, тому що 
на ній нічого не сіють.

ІГРАШКИ, ДИТИНА  Бавили дитят з дерева робленими 
іграшками: ложка, мися, пищалки з берези; ляльки з 
ряндя [ганчір’я], кукурудзяного листя робили. [...]  
Носили дітей в гайтках  – це довгий рушник. Гайтки 
шили з конопляного полотна, на кінцях і посеред-
ині їх затикали вузькими смугами червоного кольору, 
пізніше їх вишивали. Так ся, було, загайткаєш, і лише 
тоді дитину несли. Вони були до двох метрів і довші.

с. Стричава
Записала Дз. Ганус 30 червня 2012 р.  

у с. Стричава Великоберезнянського р-ну 
Закарпатської обл.  

від Корінь Марії Іванівни, 1949 р. н.,  
та Корінь Марії Іванівни, 1969 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  В  колгоспі робила. Ставала зрані 
живіт підмотувала, і йшли до колгоспу. А  тепер на 
Польшу ходжу, бо нема грошей звітки взяти. На кол-
госпі працювала, шо там на себе било робити, часу 
не било на себе робити. [Чи готував хтось жінку до 
пологів?] Хто би тим займався? Всі йшли до роботи, 
і та жона йшла до роботи. Во кіть жось там боліло, 
то мамі чи свекрові зразу повіла, а більше нічого не 
било. До больниці не йшли так зразу. [Кому першому 
жінка говорила, що вагітна?] Чоловікові. Но рідним 
казала, шо груба, а другим людям не казала, то вже 
кіть живіт став, і спиталися, то вона повідала. Но як 
питалися, через кулько місяців вже має родити, то не 
говорила, не можна би люди знали, коли та жона має 
родити дітвака. Бо тогди дітвак міг плохо говорити, 
кіть багато людей знало про роди. Казали «груба», 
«беременна» – хто як собі хтів. Їй казали на пеньок не 
сідати, бо в дитини завже буде запах з рота. Сильодку 

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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[оселедець] не їсти, бо дитина буде слинитися. Поміж 
двох дротів не йти, бо шиць буде в дитини. На похо-
рон не могла йти, а кіть йшла, то мусіла маслю [стріч-
ку] червону прив’язати, шпильку прикачати [прище-
пити], на мерлого не дивитися. Казали, як кіть горіла 
пожежа, і жона напудиться [злякається] її і хапнеться 
за тіло, то в дитини там п’ятно буде. Не вишивала ва-
гітна, бо в дитини пупок заплутається навколо шиї. 
В п’ятницю старалася трохи постити, би потом легше 
дітвака родити. То ше любили казати, би вона кісток 
не обсмоктувала, потом колотівки, макогона не обли-
зувала, бо дітвак лисим буде. Воше волосся не обрізу-
вала, бо то не можна, бо дитині шось могли відтнути. 
В колгоспі всьо мусіла йти роботи. Но колись, то ка-
зали, би не йти там пасуля [квасолю] збирати жінці, 
бо пупок буде в дітвака навколо шиї. Єйці не збирала, 
бо дітвак чиряки буде мати. То потом яйце варили, 
ним витирали то, кидали десь, би кури зіли. То гріх 
красти. Вона не сміла такого робити, бо дітвак злоді-
єм виросте. То всьо перейде на нього. Вже кіть черево 
било видко, то шурцу [фартуха] не брала. [Чи можна 
було давати в борг вагітній?] То не дуже добре, бо по-
том, кіть вона ше вагітна, то не можна казати їй, би 
віддала, то мусіли чекати, поки вона дітвака вродить, 
а тогди вже забирали в неї борги назад. То коли така 
жона ходила шось просити, то потом дітвак її буде 
бідувати. Мусіли дати, би миші шмаття не погризли. 
Но як не мали шо дати, то треба било куснетко хлі-
ба покласти в шкаф [шафа з одягом], бо інакше миші 
поїдять лахи. Свячене шось давали. Во воду свяченої 
трохи мала випити зрані, то тогди їй нічого шкодити 
не буде. Камінчик з дороги брала, то кіть мала такий 
камінчик, то нічого вже до неї не могло ймитися. То 
шось недобре з тою жінкою. Шось навредили [нашко-
дили] їй, як дітвак вмер. До сповіді і причастя мала 
сходити, би Бог простив її.

БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ 
МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ  Хлопця завжи більше хо-
чуть. Бо то муж його більше хоче. То на весіллі гос-
ті кидали дружці на танір [тарілку] гроші, то потом 
молода клала їх в калап – то шапка чоловіча, – шоби 
хлопчик був, а як дівчинку хтіла, то в хустину клали 
гроші. Потом той калап з грошима брала під пазуху 
і мала танцювати з ним хустковий танець. То коли 
свекруха зняла вельону і вділа їй хустину, тогди його 
танцюють молодий з молодов. А тепер в повзунчики 
збиравуть гроші: на дівчинку – в рожеві, а на хлопчи-
ка – в сині. Де буде більше грошей, тот і вродиться. [...]  
Як п’ятна, то буде дівчинка, бо то завже п’ятна вказу-
ють на дівчинку, а декотрі жони не мають їх, но так під 
очима чорніють дуже. А на хлопчика жона зразу дуже 
поправиться, файнов робиться на тварі [обличчі]. То 
на хлопчика ше черево вдолу. Дівчинка тяжче носить-
ся. З хлопчиком жінка завше на пару днів ходить до-
вше, ніж з дівчинков, її швидше родить.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПОЛОГИ, ВИБІР ІМЕ-
НІ ДИТИНИ  Валаська баба. [Хто кликав повитуху?] 
Не знаю, бо вже родила в больниці. [Повитухи]  коси 
розплітали. В больниці так робили.[...] Пуповину, яку 
давали з роддому, треба було прикладати до дитини, 
а коли йшла в перший клас, треба дати розв’язати, 
шоби розум розвивався, умне било. А до того в кре-
денц десь сховали. [...] [Чи хтось міг бути присутнім 
під час пологів?] То теперка кажуть, шо можна, а тогди 

нікого не било.[...] Батьки [обирали ім’я], то дивилися, 
яке модне било. Но кіть в свято вродилося, то так на-
зивали. Во внук вродився на Романа, то так назвали. 
Як до того діти вмирали, то [священик] давав два іме-
ні дитині. Но того другого імені в свідоцтво про хре-
щення не вписував.

ДОЛЯ ДИТИНИ, «НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ»  Кіть в 
піст родиться, то не дуже добре. В суботу – буде пра-
цьовитим, а в неділю  – то будуть ладні парадитися 
[одягатися]. Ше не дуже добре, кіть тринадцятого 
числа родиться. Осіню найкращі діти, а кіть взиму 
народиться, то буде лінивим. Ше навесні файні діти 
родяться. Сердитими такі діти [народжені в обід] бу-
дуть, злитися будуть постійно. А дітвак, народжений 
вночі, помре. Во як народиться і там м’явчить, не пла-
че, то шось хворе, то жити не буде, помре. То не дуже 
добре, кіть дитина народиться з волоссям. [...] Везти 
йому у всьому буде [хто «народився в сорочці»].

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Так зразу, як з роддому 
прийшла, так і купала. [У купіль кидали] пір’їнку, бо 
вона чистить тіло, маку давали до води, во зернят-
ка висипали трохи. Цукор давали. Свячену водичку 
ляли. Молока мама з груді мала дати трохи, би в дити-
ни тіло було біле. То ше углинку давали, би ніц тоже 
не урікали. А потом вже трави якісь варили і дава-
ли. То не впускали [сторонніх]. Но тато дитини бив, 
мав кинути дітваку трохи монет до води, би гроші 
потом мало. Не можна [кип’ятити], то як перегріли, 
то чекали, поки встигне, не можна доливати другої 
води. Бажали різне дитині, би було здорове, розум-
не, багате. Казали: «Боже, сохрани мого дітвака, най 
Твої ангели будуть з ним, най Божа Матір захистять 
йго по житті». Каждий по-свому говорив. Тогди воду 
перехрещували і клали дітвака. Знавуть шось клас-
ти, би ніц йго не чіпалося, то ніж найбільше кладуть 
[під ванночку]. Воду виливали в такой місце, де час-
то не ходиться. Десь в угол виливали. [Виливали], 
поки сонце не зайде, або зранку виливали. Це так 
лили, поки дитину не перехрестять, вона нехрещена. 
А потом вже могли лити, куди хтіли. [Після купелі] 
то дитину завивали в татові сорочку, і на руки тато 
брав, а тогди він давав мамі. І  вона вже в колиску 
клала чи біля себе, як собі хтіла. То тепер в больни-
цях даже чоловікові дають, би потом дітвак уважав 
своїх батьків. [Коли купали дитину після хрещення?] 
На другий день, ту воду виливали там, де виливали 
воду з першої купелі. То ше після купелі дітвака кла-
ли на ліжко і в руку давали ручку, прикладували зо-
шит, шоби вумне було. То потом дітвака мали купати 
в певні дні, дівочку – [в] суботу, середу, п’ятницю, а 
хлопці – в понеділок, четвер. В неділю старалися ді-
твака потом не купати. То казали: кіть дівочці голо-
ву помити в понеділок вечером, то вона потом стане 
вдовою. То й даже великій не можна мити волосся в 
понеділок.

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА, ПЕЛЮШКИ  
В  чоловічу сорочку дитину завивали, би було здо-
рове, багате. То брали татову сорочку і дітвака спо-
вивали. А  когдись казали, би дітвака сповивати на 
стулі [столі]. [...] То й тепер кладуть шось свячене [в 
колиску], воно там завже має бути. Є  в хаті дура  – 
клали дуру, є вода – клали в пляшечці воду, образок 
маленький клали. І казали: «Боже, сохрани людську 
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дитину». [...] То пеленки дівочки не можна нести піс-
ля хрещення. Їх вивішували через сімнадцять тижнів 
на вулицю.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  Рідних [брали за кумів], мама брала когось 
зі своєї сторони, а тато – зі своєї. Не знаву, ми бра-
ли по п’ятеро [пар]. Має бути п’ятеро, троє, непарне 
число. То одні є завжи главні, вони не мінялися, но 
хіба як дітвак хворів, то казали, шо та нанашка [хрес-
на мати] плоха, то міняли тулько її. То всі мали од-
наких кумів. Тато йшов [запрошувати]. [Чи вагітна 
могла хрестити дитину?] Ні, бо могла померти та ди-
тина, шо хрестили. Тому дітваку тяжко буде житися, 
мучитися буде. [Чи куми могли одружуватися один 
з одним?] Ні, бо то вони ставали вже рідними, то не 
дозволялося. [Чи можна було відмовитися хрестити 
дитину?] Ні, то гріх. Крижмо [дарували]. Шось со-
лодке несли. Гроші, золото. [...] То но на стіл кладуть 
[дитину] після хрещення. То до хрещення, кіть спо-
вили, могли класти і обизательно клали, кіть при-
несли з церкві. То так роблять, би дітвака уважали 
другі люди, як він виросте, би здоровий бив. То на 
кожух не кладуть. Родину, кого хтіли [запрошували 
на хрестини]. Кіть дівчинка, то хресний ніс [до церк-
ви], а хлопчика  – хресна. А  назад  – так само. Зілля 
свяченого трохи собі десь заховала [від вроків]. Не 
клали [нічого під поріг]. То тепер дитину обмотують 
стрічками: кіть хлопчик, то синев, а дівчинка  – ро-
жеву брали. А  колись брали но червену стрічку, во 
так посередині її зав’язували. В угол крижма дуру і 
часничок замотували. В  нас як дитину похрестять, 
то кладуть на стіл, би багате било, здорове, така, як 
стул [стіл]. [...] Після хрещення [виносили дитину 
на вулицю]. Через два тижні [хрестять дитину]. Як 
приходило на пуст [піст], то не хрестили. Ми таємно 
хрестили в хижі, то ше било тяжко пупа знайти, бо 
тогди дуже боялися. [...] [Коли вперше стригли ди-
тину?] До того часу, поки дітвак не сказав слово «ка-
мінь». Як постригли, то в вербу клали волоссячко, би 
росло таке довге волосся, густе. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Через сорок днів 
[породілля йшла до церкви]. Жінка невведена не мала 
йти на вонку [вулицю], а як йшла надвур, то без плат-
ка [хустини] не йшла, а ввечері взагалі на вонку не мо-
гла йти. А потом пуп [священик] їй причасті давав, то 
кіть вона приходила, то мала дітвака в ротик дихнути, 
би почав швидко говорити.

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  На ручку [дитині] 
прив’язували свячену ниточку, до року вона мала її. 
В дому на вікно прив’язували червону ленточку, поки 
дитина нехрещена. Було не бажано [чужим заходити 
до хати]. А кіть зайшов, то так, би дитини не видів, бо 
можуть вроки бити, зглазити дитину можуть. То спо-
чатку дивився на нугті, а тогди мав тричі сплюнути. 
[Чи можна позичати щось із хати, коли дитина ще не-
хрещена?] То ніхто не зичить, би потом дітвак ладні 
спав, бо то з тим сон губиться в дітвака. [...] Замітали 
хату і трохи того сміття клали дитині під подушчин-
ку, [коли вона не хотіла спати]. А декотрі казали його 
спалити над дітваком. Казали, кіть жінка вродить, то 
треба ту пляму [родиму] язиком злизувати, або росов 
вмивали, то з вікна ту росу брали на руку і так змива-
ли ту пляму. [Як лікували «шиць» у дитини?] Дитину 

переносили через терен і зав’язували шматинки кусок 
на нього, то птахи мали забрати ту хворобу від ді-
твака. Або через котресь дерево, шо так гілля докупи 
з’єдналися, то там передавали.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  То тепер в больницях є священик, і 
як дітвак народився слабий, то зразу хрестять. А тог-
ди казали, шо він був сім літ ходити по землі і просити 
хресту. Як привезли додому і виділи, шо шось хворе, 
то зразу тато тої дитини кропив водою і давав ім’я 
їй. А в больниці то так ніхто не робив. На цвинтарі, 
збоку [ховали нехрещених дітей]. Або вдома з краю 
подвір’я, де ніхто не ходить. Там ніяких позначок не 
робили. [Чи можна нехрещену дитину саму лишати в 
хаті?] Не можна, бо їй шось може привидітися, і буде 
плакати. То на ніч у облако [вікно] клали ше тот сніп, 
шо його на Святу Вечерю приносили в хижу, або зілля 
свячене.

с. Чорноголова
Записала Є. Гайова 20 червня 2005 р.  

у с. Чорноголова Великоберезнянського р-ну 
Закарпатської обл.  

від Ковач А. Ф., 1940 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, РЕГУЛЮВАННЯ НАРОДЖУВАНОС-
ТІ  В селі Чорноголова «череватою» називали вагітну 
жону. На ту жону, що не від свого чоловіка зачереваті-
ла казали «скопиличилася». Череваті жони допослідку 
робили, сокотилася маленько, але роботу не лишала. 
Робили ми тяжко і багато, бувало, дитину і в полі мала 
та в хусті дому приносила. Не ходили через плут, бо 
дитина задишку мати буде, бо дуже нахилялася, щоб 
дитині не хибіло. Молитви читали повсякчас, ними й 
сокотилися. [...] Ладкали і брали хлопця на коліна на 
свадьбі, щоб у молодого подружжя дітки родилися. 
Молода щипкала хлопця, щоби мала хлопців.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИ-
ТУХИ, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУ-
ПАННЯ ДИТИНИ  Родити кликали волальську бабу, 
вона нич не приносила с собов, все потрібне було в 
хижі. Свячена вода була в каждой хижі. Бабця пуп-
ча в’язала, перші раз купала дитя, увивала в пелен-
ки. [...]  Щоб жоні було легко родить, то їй пущали 
за пазуху яйце, коли вона йшла на вінчання перед 
церквою. [...]  Місце, яке відходило під час родів, 
називали «місто». [...] Пупок давали розв’язати ро-
ків в 5, щоб вона, розв’язавши пупик, вшитко могла 
робити. [...] Било коритця, в якому лем дітей купали 
і нич в ньому не робили. Пеленку клали на спуд ко-
риття. В першу купіль лили молоко в воду, мед, щоб 
сладкоє було. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  «Нанашка» й «нанашко» називають тут 
хресних батьків. Крижму приносили до церкви, а не 
до хиж. Хрестили по-різному, хто в кулько днів. Коли 
хворіло, то і в два дні, в тиждень, в два ніс до хрес-
та.[...] В пості не гостилися, а переносили на м’ясниці 
гостину. [...] Перше обстрижене волосся в дупло вер-
би клали і повіли: «Аби так росло, як верба швидко 
росте».

  КОЛИСКА, ІГРАШКИ  Колиску над постіллю вішали, 
була дерев’яна, а кіть на поле йшли, то були такі сала-
махи, кіть плахта прив’язувалась, та в плахті ся коли-
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салось. Свячену воду тримали коло дитини в колисці. 
Поки не було хрещене, то саму дитину не залишали. 
[...] Зеркало дитині не вказували, доки не говорило. 
Бавилося мисям та цоркало по ній дерев’яною лож-
кою, та й так. 

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  [Колискові пісні]
Колишу тя, поки не вснеш – не лишу тя,
Прикладу тя камінечком, сама піду за яїчком.
   ***
Усни, сину, усни на годину, на дві.
Та дасть тобі, сину, Вишній пан Біг добрі.
Колишися, колиско, од кута до кута,
Та в тобі ся колише маленький реглута [солдатик].
   ***
На личку ти грейда [біленький],
Мати грейдовала, коли вповивала.
   ***
Гайки, сину, гайки, не є дома мамки,
Мамка ушла в поле, де наш нянько оре. 
   ***
Сину, колишу тя, поки не вснеш, не лишу тя, 
Прикриу тя пеленками, сама пойду с фраєрами. 
   ***
Спи, мій синку, спи, дитинко,
Дрімай, спанькай – лю-лю-лю.
Твоя мати ті співати 
Буде красно – лю-лю-лю.
А як встанеш, то дістанеш
Солоденьку кашечку,
За то чествуй й поцілуй 
Свою мамочку. 

ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Верхні Ворота
Записала Н. Гаврилюк 24 листопада 2008 р.  

у с. Верхні Ворота Воловецького р-ну 
Закарпатської обл.  

від Калитич Віри Іванівни, 1931 р. н. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  [Скільки у Вас було дітей?] 
П’ятеро. 1956-го вже була перша доч ка, 1958-го була 
друга дочка, 1960-го був син, 1965-го була Анна, а 
1969-го був другий син. [Скільки дітей було у Вашої 
мами?] Одинадцятеро. Троє померли малими. Нас за-
раз лишилося троє: сестра, старша від мене, 1929-го 
року народження, я і наймолодший брат. Нас у мами 
було одинадцятеро. Василь малий умер. Іван остався, 
Йосип малий умер. Мар’я осталася, тоді я була шес-
та, менший од мене брат Олександр тоже вмер, тоди 
Юрко тоже вмер, тоди Павел, тоди Василь, тоді ще 
найменша сестра була Гана, попала з машиною в ава-
рію, убита.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  «Тяжка» [казали на вагітну]. Не 
можна було брати [вагітну] в куми, бо вона нечиста, 
а дитина чиста. Тоді в дитини будуть струпи по го-
лові. Таке було в моєї мами двоюрідної сестри. При-
йшла була така нечиста, то в дитини аж черваки були 
на голові, аж доки та не прийшла, не підмилася, і не 
скупали дитину в тім. Як то зробили, то дитині якби 
рукою відняло. То нечистий струп був. Вони масти-

ли чим-будь. Та нич [нічого]. А струп по всій голові 
був. Вона була нечиста. Вона вже сама призналася, як 
побачила, як дитина мучиться. [Що було заборонено 
робити вагітній?] Через лоток не переступати [жолоб 
для відводу води], через дишель не переступати. Тато 
нич такого не робив, то я не знаю. І тато не завжди був 
дома. І я була дітвак, не все дома, покурився з очей. 
[Чи вагітній можна було робити на свята?] Не можна. 
[...] У мене було як дівчина, то в лівому боці живота 
було чути, а як хлопець – то в правому. Як дівчина, то 
пістряки були на лиці [вагітної].

БАБА-ПОВИТУХА ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ВІДВІДУ-
ВАННЯ ПОРОДІЛЛІ БАБОЮ-ПОВИТУХОЮ  Мама 
казала, що до неї приходила, була в селі така баба 
Дзюмиха. Так на неї казали «сільська баба». Вона при-
ходила, пуп зав’язувала повісмом з конопель. [Коли 
баба перестала «бабувать»?] Як померла. Це було при 
мадярах. Це було перед війною. [Після війни] були 
такі, що самі в’язали, – три пальці від черева. [...] Всіх 
народжувала в лікарні, тільки найменшого в хижі, бо 
не встигла. Дохтор був. «Спора» [швидка допомога] 
прийшла, а вже вода пішла, то народжувала вдома. Як 
я народилася, прийшли були монахи, як місіонери. Та 
й прийшли до тата, бо тато лікував, а в тата була така 
муровина, її потім розметали і там ресторан постро-
їли. А мама мною ходила. То тато у хижі, а мама піш-
ла на під [на горище], і там я вродилася. Мене мама 
взяла в пілку, знесла донизу, сказала татові. А тато пі-
шов по бабу. Баба прийшла, пуп зав’язала, повила. [...] 
[Куди дівали пупок, що відсихав?] Зав’язували там 
дору, зав’язували так копійки. [Дора] – це проскура. 
А ще зубок часнику і пуп. Це все замотували і клали 
в подушку, де спить дитина. Тот пуп, як уже дитина 
розуміє, давали розв’язувати. Аби йому так розум 
розвивався, як він розв’яже. У рік-два ще не розуміє, 
не розв’яже, а в три-чотири – може. [...] Вона [пови-
туха] ходила до породіллі. Коли вона зав’язувала пуп 
і це вона пішла. Як було чим, то її погостили. А біль-
ше – то не було чим. Як треба було, була кровотеча, 
[приходила знову]. Але вона так зав’язувала, що кров 
не йшла. 

РОДИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ 
ДИТИНИ  [Чи приходили провідувати породіллю 
жінки, родички?] В нас такого не було. Аж уже на рік. 
[Чи кажуть у вас «прилити» дитину?] Кажуть «при-
мочити», щоб гарно росла. [...]  Я клала в першу ку-
піль копійки. І баба клала. [Для чого це робили, щоб 
дитина багата була?] Айно [так]. [...] [Як звати Ваших 
дітей?] Надя, Люба, Іван, як мій тато, Анна і Василь, 
як дідо мій. [Чи можна називати дітей іменами дідів і 
прадідів?] А чом не можна. [Які імена мають Ваші вну-
ки?] У моєї старшої – три дівки: Наталка, Таня і Люда.

КУМИ  [Чи куми можуть бути сімейною парою?] Нє. Чо-
ловік з однієї пари, а жінка – з іншої. Можуть бути і 
жонаті, і нежонаті. Це кресний – нанашко і кресна – 
нанашка. Якщо хочуть більше кумів, то й кличуть 
більше. Було таке, що й до десяти пар було. Тільки 
двоє  – нанашки. [Чи всі куми ідуть до хреста?] Ми 
ходили колись, то після фронту було. Ідуть дві пари. 
[Чи всіх присутніх на хрестинах називають «куми»?] 
Куми, куми. Просто всі на хрестинах звуться куми. 
[Кого брали в «нанашки»?] Хоть-хто міг бути. Дехто 
кликав рідні, щоб чоловік із другою жоною не спав. 
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[Чи був звичай «стрічних кумів» брати, якщо попере-
дні діти вмирали?] Я такого не чула. [Чи приносили 
дитині подарунки на хрестини?] Деколи. Коли в кого 
яка возможность. [Чи нанашки забирали дитину, 
якщо вона залишалася сиротою?] Було. Мама вмерла, 
дитина маленька осталась, прийшла її сестра (тої, що 
вмерла) і забрала ту дитинку до себе. [Чи катали ку-
мів на хрестинах, проводили додому?] Не проводили. 
Колись були коні, кум коні впрягав, вінчані сані такі, 
коні з дзвінками, і відвозили домів. [Чи співали пісень 
про кумів, про нанашок?]

Ой кум куму збирав,
Ой кум куму збирав.
На звіз позирав,
На звіз позирав.
Такі в кума куми красні,
Як на небі звізди ясні,
Такі в кума куми красні,
Як на небі звізди ясні.
Гуркає на дворі, 
гуркає на дворі,
Сивенький голубець, 
Сивенький голубець.
Подай, кумо, ручник
Та й білий тарілець,
Подай, кумо, ручник
Та й білий тарілець.
І ліжне й теліжне,
І ліжне й теліжне.
Треба це сплатити,
Треба це сплатити.
Треба нашій кумі
Дукат положити.
Треба нашій кумі
Дукат положити.
Попід новий городин,
Попід новий городин,
Ішла кума із гостин,
Ішла кума із гостин.
То кумова клела,
Що пішла кума п’яна,
То кумова клела,
Що йшла кума п’яна.
Кумо ма золота,
Кумо ма золота.
Отвори мі ворота,
Отвори мі ворота.
Аби я ся не валяла,
Аби друга не сміяла.
Аби я ся не валяла,
Аби друга не сміяла.
Куме мій дорогой,
Куме мій дорогой.
Тре твій напій дорогой,
Тре твій напій дорогой.
Кажда пляшка пива
Коштує золотой,
Кажда пляшка пива
Коштує золотой.

[Якщо помирали діти в родині], то брата і сестру бе-
руть [в куми], бо, [як правило], вони не можуть бути 
уєнно [разом], як одне. [Чому брали брата і сестру, щоб 
дитина жила?] Угу. [Якого віку брали брата і сестру?] 
Казали, що такого підросткового віку. Підросток. 

ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  На хрестини батько 
кликав кумів. [Що куми несли до хреста?] Крижмо. 
Біле полотно. Коли священик похрестив, то полотно 
клав на дитину. Нанашка держить дитину, а крижма 
кладуть на руку, а потім завивають. [Що згодом роби-
ли з того крижма?] Желательно було пошити сорочеч-
ку дитині, і щоб вона зносила. Як приходили з церкви, 
приносили дитину, клали на хліб. Мама держала хліб, 
а нанашка клала дитину на хліб, аби була така чесна, 
як хліб. І тепер [так] роблять. Тоді дитину кладуть на 
стіл, аби була така багата, як стіл. У нанашки ручник, 
там тарілка, і перший нанашко кладе золоті у тарілку. 
А потім уже підряд від одної до другої, і всі дают на 
тарілку. [Що ще клали на тарілку?] Барвінок. [Казали], 
аби була здорова і щаслива, аби люди мали з неї ра-
дість.  [Як називали цю гостину?] Кристини. [Коли у 
вас справляли хрестини?] На рік. [...]  Через тиждень, 
як прийде з лікарні, старалися охрестити, аби нехри-
щене не вмерло. [Чи може хрещена мати сама похрес-
тити, якщо дитина слаба?] Сама нанашка брала свіче-
ну воду і лляла на голову: «Крещається раб (раба) Бо-
жий (Божа) ім’я». [Що ставити на стіл на хрестинах?] 
Кашу. Клали перший раз [одразу] бутилу, калачі, хліб. 
Горілка, вино. [Хто пригощав?] Батько. Мама коло ди-
тини була. [Чи ставили борщ?] Борщ ні. [Ставили] со-
лонину, м’ясо, крумплі [картопля], пироги, вареники, 
голубці, поливка, бульйон курячий. Найостанні дают 
голубці. І гриби варят. [Чи дають кашу на хрестинах?] 
Нє. Тільки голубці з кашею. [Чи варили у вас узвар, 
кисіль?] Компот. [Чи кажуть у вас «узвар»?] Нє, у нас 
такого нема.

 УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Як вродить, аби 
нікуди не ходила, бо вона нечиста. А  після сорока 
днів бере дитинку і йде до церкви. Піп бере дитин-
ку на руки і несе довкола вівтаря, а тоді дає нанашці,  
нанашкові. 

ВРОКИ  До хати дуже не ходили, щоб не зурочити ди-
тину. Червлену нитку нада на ручку пов’язувати від 
злих очей, щоб не урекли. Доки [дитина] не ходить, 
не говорить, доти й може бути [нитка]. [Чи можна 
було залишати дитинку в хаті саму?] Нє. [Чи клала 
мати біля дитинки ножа, коцюбу, коли їй треба було 
вийти з хати?] Нє, такого не робили. [...] Воду свяче-
ну, часнок свячений на Маковія і воду маковійську. 
Тато у кружечку і часнок маковійський потовчи і 
угля туди. Перший угіль – ни дев’ять, другий – не ві-
сім, третій – не сім, четвертий – не шість, п’ятий – не 
п’ять, шостий  – не чотири, сьомий  – не три, вось-
мий – не два, воно – нич. Тією водою злити личко, 
коло серця. Робити так від себе: «Водице-Йорданице, 
умий і збережи. Умий хрещену, породжену, хрещено-
го, породженого (ім’я) від усього злого, від нападу, 
від очей». Коли дитина хвора і слабне, це роблять. 
Мою старшу дівку були зурочили. Мама несла мені її 
годувати, я тоді в конторі робила. А там був секретар 
райкому, голова колгоспу. А вона була така повна у 
сім-вісім місяців. А він каже: «Йой, Дем’янко, як вам 
ся парує дитину носити на руках». І  так її зурочив. 
Дитина стала хлябнути [слабнути]. Мама прибігала 
за мнов, каже: «Надя стала слабнути». А якраз та, що 
вміє памагати, пішла в млин на друге село. А чоловік 
якраз ішов, трактор в нього поламався, то приходив 
додому за заліззьом. Мама каже: «Треба було піти до 
Помаганки». Він пішов, її привів. Вона то, то зроби-
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ла. Обмити її, аби три рази води свяченої примкнула, 
і туди в ту воду три рази плюнути і вилити на за-
лізяні завіси, аби зійшло на завіси. Каже: «Уроку, 
урочище, пристріте, пристрітище, чи ти ранішній, 
чи полуднік, іщезніться, прокляніться, від хрещеної 
дитини відійдіться». Тоді треба тричі з чола злизати 
і відплюнути. [Чому породіллі з малими дітьми не 
можуть зустрічатися?] Аби одно від дру гого сон не 
забирало.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Котре плач має, то його куплют 
[купають] і ту купіль несуть на гатарь [границю]. Там 
же землі з сусідськими селами, де граничать наша 
земля й ваша земля. Та туди виливають на гатар або 
на розкуття коло церкви. [Що кажуть при цьому?] 
«Звідки прийшов, най там і йде». То може бути од ві-
тру, коли вітер такий крутить, ватерниця. Тато знав, 
тато лікував, і тато знав, маму вчив всьому. Треба угля 
гасити.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Ан-
гелик приніс, бузьок приніс. [Чи кажуть так зараз?] 
Так, кажуть. [Що ще кажуть?] Кажуть: «Бузьок летів 
та й пустив, а мати найшла». [Чи кажуть, що дитину 
«купили»?] Кажуть... На базарі. [Чи мама казала Вам 
так?] Да. [Чи казали, що в капусті знайшли?] Казали, 
казали. [лякали дітей тек]: там іде циганка і забере в 
торбу. Йой, та тут стільки циганів було. Там циган-
ська вулиця. [Чи лякали бабаєм, бабою-ягою?] Нє, 
не було.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Якщо нехрещене вмирало, то скраю в 
тенетові [кладовище] ховали. [Чи робили якийсь гро-
бик, коробочку?] Да, робили коробочку і там скраю 
загребли в тенетові і хрест ставили. [Чи ховали нехре-
щених дітей у садибі?] Нє, не чула. 

с. Завадка
Записала Т. Момот 3 травня 2010 р.  

у с. Завадка Воловецького р-ну  
Закарпатської обл.  

від Капайло Марії Іванівни, 1934 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Коли жінка була вагітна, то жінки, як 
дуже опитні, визначали, чи хлопчик буде, чи дівчинка. 
Якщо живіт у жінки ішов вверх, то казали, що буде 
мати хлопця, якщо живіт ішов вниз, то казали, що 
буде мати дівчину – так вгадували. А чи так було, чи 
не так, я того не можу казати. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ 
КУПАННЯ ДИТИНИ  Жінка, яка приймала пологи, 
називалася «сільська баба». За чехів спеціально із 
села запрошували берів (так, як у нас голова сільра-
ди) і з Красного креста, і з Мукачева, а то нас (Че-
хословакія тоді була)... З Красного креста давали за-
прос у село, щоби загнати когось на науку, аби була 
сільська баба приймати род. Вона кінчала спеціально 
курси (так як коли уже за руських було) Красного 
Креста. А  то вона спеціально кінчала курси, якщо 
вона мала приймати роди. Жінка, яка приймала по-
логи, потім не вважалася членом родини. Як на хрес-
тини, то її кликали, як свадьба була, то її кликали. Як 
була якась там така гостина, то її кликали. Но так, 
щоб вона вважалася як член родини, то так не було. 
[...] В нашій сім’ї нас було шестеро, і всіх мама роди-
ли дома. [...] Так траплялося, що жони ж не сиділи 

вдома, а робили, ішли в поле і на полі робили, і бу-
вало перейми, перейми, перейми, і не було вже бігти 
з поля далеко, так от така була найстарша жінка, яка 
не боялася йти... поле цих, поле тих, поле тих... та й 
побіжить до ню та й: «Приймай роди та й всьо». За 
породіллю ніхто не доглядав, другий день вставала 
та й ішла обходила цю всю худобу і всьо, якщо було 
в кого, що був хто вдома, та ще полежала день-два, а 
як нікого не було, а й, наприклад, сінокоси, або жни-
ва, та й всьо, та й рано мусіла встати, чоловік пішов 
косити, а вона вставала їсти варити, то хто там був 
та міг їсти. [...] Но туто обов’язково мусіли мати по-
вісмо. Повісмо – то-то із конопель зелених, не з білих 
конопель, бо коноплі є чоловічого та жіночого виду, 
якщо брати коноплі ті, шо цвітуть, тільки-то чоло-
вічі ці, де пилок, а зав’яжуть пупок дитині, то вона 
буде безплідна: якщо жінка, то буде жінка безплідна, 
якщо чоловік, то буде чоловік безплідний. То вже всі 
знали, що то мусить бути із зелених конопель, так як 
тепер всякі стерильні бинти, всьо тако, що з зелених 
конопель, повісмо, і так перев’язували пупок. [...] Як 
прийняли дитину, то її після того, баба ота, повитуха, 
як тепер вже кажуть, розпалювала піч, гріла води, і 
тут же її купали.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ім’я дитині вибирали так. Най-
більше вибирали так, хто в них був по родству. От, 
наприклад, баба була Гафія – давали Гафія; Марія – 
Марія; Єва  – Єва. В  нас так якось, шо по територі-
ально ми можемо знати, звідки та жінка є, бо Ора-
тівський район – там Василина, Христина, Миколая; 
у Мукачевському районі – Варвара, дуже много Вар-
вари є. А у нас, у нашій місцині, та з якої я – Марія, 
Анна, Калина, Олена, Єва. А в нашому ж тут районі, 
тільки в ту сторону, ближче до Березного, там май-
же у кожній сім’ї була Олена. Но, наприклад, у нас 
Хрестини не було ніде, Уляни в нас не було, Варвари 
в нас не було, Терези у нас тоже не було, так шо, якшо 
була Варвара, то вже зразу знали, шо то вона не наша. 
Хлоп’ячі були імена, в першу чергу, майже в кожній 
сім’ї був Іван, Михайло, якшо були хлопці, Василь – 
це були такі, якшо були хлопці, то в першу чергу да-
вали ці імена, а тоді вже дальше давали, які були у 
їхніх предків, мається на увазі, діда, баби і так даль-
ше. Микола, Степан, Павел, Петро, но Павел у нас 
мало було, а Петра було більше. Дмитро дуже було 
мало, то хіба так, що народився він якраз на Дмитрія, 
в листопаді місяці. Таких у нас імен для хлопців не 
було більше.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  За кумів брали обов’язково, в пер-
шу чергу, найкращу цимбурку, і брали за кумів таку, 
що була непорочна у поведінці, якщо вона гуляща 
жінка, тим більше пя... то борони Бога таку! Он я 
пам’ятаю, що в нас одна жінка була така, що пила, то 
була на цілеє село Прокопиха така, що пила, а тоді 
ще... Так така, щоб була чемна, роботяща, така ввіч-
лива, брали в першу чергу з родства, а якщо не було 
з родства, такого когось підходящого, щоб це була 
така дружба, щоб і ми дуже дружили хоть з родства, 
а тоді були такі що... Ну, в першу чергу і таких бра-
ли за кумів. Кума вибирав чоловік, а куму вибирала 
вона. Лиш одна була пара. Пізніше в певний час було 
такоє, що було і три, і чотири куми було. Но три пари, 
чотири пари кумів було. Може, і були такі історії, що 
кум куму любив, але я таких перепетій не знаю. [...] 
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Хрестини справляли обов’язково. Все лиш в неділю. 
Обов’язково в неділю. Якщо була дитина така, шо 
була загроза того, шо дитина може померти, і батьки 
бачили, що вона така, то вони могли закликати свя-
щеника скоріше, но хрестили тільки в церкві. Хрес-
тини дома обов’язково святкували. Всякі співанки 
співали. Коли я була уже доросла та я пішла з дому, 
то в нас були діти ще такі малі, то я пішла з дому та й 
я не знаю... Знаю, що [казали]: «Даруємо йому гроші, 
щоби були хороші, даруємо шмаття, щоби були бага-
ті, а дукати...».

МІЖГІРСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Верхній Бистрий
Записав С. Сіренко в листопаді 2008 р.  
у с. Верхній Бистрий Міжгірського р-ну 

Закарпатської обл.  
від Ковача Володимира Васильовича, 1952 р. н.

КУМИ  Пару з друзів, з далеких родичів, наприклад, дво-
юрідні, троюрідні. Повинно бути непарне число – чо-
тири хлопці, три жінки. Можна і більше. Непарне чис-
ло і більше чоловіків. Так завжди було заведено. Стар-
ша пара, а остальні просто куми. Старших, однолітків, 
є, що і школьників [запрошують у куми]. [Чи мають 
куми бути одруженими, неодруженими, сімейною па-
рою?] Немає значення. Не відмовляються [хрестити], 
бо кажуть, що то гріх. [Чи беруть одну пару кумів для 
усіх дітей?] Тих самих. Рідко коли нових. [Чи можна 
брати кумою вагітну жінку?] Вона тяжка, то значить 
тяжко буде і дитині. Щось так говорять, але я точно не 
знаю. [Чи беруть в куми людей інших національнос-
тей?] У нас такоє не є. [Чи повинні хрещені виховува-
ти дитину, коли вона стала сиротою?] Ні, виховують 
свої родичі.

ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Чи запрошують 
на хрестини якось по-особливому?] Ні. Запрошують 
без хліба, словами. «Ерстити» – так кажуть в селі на 
хрестини. Кум і кума старші держуть дитину, і у них 
повинно бути полотно біле. А  інші несуть крижку. 
Поки піп обряд не зробить, з церкви вийти не можна. 
Держуть дитину. Обов’язково знати «Очинаш». Хто 
не знає, то ганьбиться іти. Файно усіх кумів гостять 
за столом. [...] [Коли хрестять дитину?] Два–три тижні 
після народження. Рідко коли місяць. Бо у нас мама 
не має право вийти на вулицю, магазин, коли дитина 
нехрещена. Так само і зараз. Люди сердяться і до хати 
таку матір не пустять.

с. Присліп
Записала Н. Гаврилюк 24 листопада 2008 р.  

у с. Присліп Міжгірського р-ну  
Закарпатської обл.  

від Скічки Марії Юріївни, 1942 р. н.  
Розшифрувала Г. Сульженко

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕР-
СЬКИЙ ПУНКТ  Було нас усіх дев’ятеро. Повмирало 
троє, потім і ще один помер, четвертий. [Скільки 
дітей у Вас?] У мене семеро дітей. [...] Я  їх дома на-

роджувала. Там була стара хата, в хаті. Одного  – в 
Міжгір’ї, одного тут у нас у селі, тут був роддом, 
одна лікарка була. Чоловік ходив по лікарку. [Чи 
перев’язувала вона пупа так, як колись це робила 
баба?] Нє. [Чи знала лікарка, куди діти «гніздо»?] Ми 
самі то всьо.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПО-
ВИНА Ну, сільська баба. До війни і під час війни вона 
була. [Чи була вона, коли ви народилися?] Да, тоді ще 
була. [Чи давали «сільській бабі», яка дитинку при-
ймала, якийсь подарунок, гроші? Чи ходили до неї на 
свята?] Ні, на свята до неї не ходили. Ну, щось там 
їй дали. Я  не помню, бо при мені вже того не було, 
а то ранше було. Грошей раніше не було. Ну, може, 
літру-два зерна якогось чи картоплі, чи, може, щось 
помогли на городі робити. [...] [Чи сповивали новона-
роджену дитинку в батькову або материну сорочку?] 
Та, в батьківську. [Хто це робив?] Ну, баба. [...] Десь 
там закопали [дитяче місце] та й всьо. [Де закопували 
місце, під деревцем?] Нє, просто так у землю. [Чи кла-
ли щось у «гніздо»?] Нє, нічого. [Чи закопувала вона 
«гніздо»?] Та десь так, десь закопувала в землю, щоб 
на землі не було. [...] [Що мама розказувала про те, як 
і чим вона зав’язувала пупа?] Нитками лляними, бо 
в нас льон родився. В  нас із льону робили полотно. 
Ранше батьки все собі з льону шили: і сорочки, і все-
все. [Чи сіяли тут коноплі?] А коноплі не дуже. Рідко. 
Та, говорять, що треба було зав’язати [пупика], а по-
тім, коли дитина йде в школу, то треба розв’язати, аби 
вчилося. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  А щоб дитина була спо-
кійна, треба було дору, пшеницю овсеночну – то пше-
ниця є в церкві, над нею моляться, вона на службі, на 
утрені, вона освячена – то пшеницю і одну копійку, 
щоб не було бідне. І то коло дитини було, якщо пови-
вали. Тепер не повивають. [Коли це робили?] Зразу, 
як дитина ся народила, на першу купіль. Як перший 
раз дитину купали, то все клали в узелочок і той узе-
лочок клали біля дитини. В колиску або отако моту-
зочком прив’язували, аби воно не розповилося. [Чи 
називали якось цей вузлик?] Нє, просто узелок і все. 
[Для чого це робили?] Щоб воно спокійніше було. 
[Чи казали, що це від уроків?] Нє, нє. [Скільки цей 
вузлик там лежав?] Поки дитина не сиділа, поки не 
треба було повивать, то й його вже не треба було. [Чи 
Ви робили таке своїй першій дитині?] Робили. [Хто-
перший раз купав Вашу дитину?] Баба. Чоловікова 
мама. В  мене вже своєї не було, бо я в другий клас 
ходила, як моя мама померла. А чоловікова мама мала 
дев’яносто чотири роки, як померла. [Що клали в ку-
піль?] Водичку свячену обов’язково і молоко. І моло-
ко і кусочок хліба. [Що говорила при цьому?] А я не 
знаю, що говорила. Вона була старша. [Чи Ви також 
так робили?] Я нє. Вона всі діти мої купала. А тоді я 
вже сама. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  [Кого у вас 
кликали в куми?] Більшість рідних. [Скільки пар ку-
мів беруть?] Хто скільки зможе. В середньому п’ять... 
П’ять кумів. То непарне число має бути. У нас не бе-
руть парно. Ну, хтось іще з молодьожі. [Перші дві 
пари мають бути] жонаті. [Чи вони з різних хат?] Так. 
З різних, не з одної, двоюрідні, троюрідні. То з-за того, 
щоб потім у них будуть діти, а то вже вони хресними 

МІЖГІРСЬКИЙ  РАЙОН
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щитаються, щоб їхні діти не поженилися, бо вже, го-
ворять, що то рідня, а рідним побиратися не можна. 
Та й зараз так. Десь – п’ятеро, десь – семеро. Так, всі 
куми. Але є старший, двоє старших – хрещений бать-
ко і хрещена мати. Просто куми і все. [Чи всі куми 
йдуть хрестити дитинку?] Всі йдуть [до церкви] і там 
доторкаються до дитини. Ну, там, [кожна кума несе] 
якийсь подарок. [...] Дитина народилася, покупали 
дитину і на п’ятий, на шостий день понесли у церкву, 
похрестили. Тоді принесли додому. Ну, там уже куми 
були. В кого скільки: в кого – троє, в кого – п’ятеро, 
в кого – двоє. А зараз у дві неділі і в місяць можуть 
похрестити. [...]  [Чи казали щось батьки кумам, 
коли віддавали дитину кумам, вони йшли до церк-
ви хрестити дитину?] Нє, нє, нічого не казали. Взяли 
дитину з хлібиною і пішли. [Чи казали якісь слова, 
коли поверталися з церкви?] То там так само відда-
вали, без нічого. Мовчки занесли хрещеного вже до 
хати і поставлять уже на ліжко чи в колиску. І  тоді 
сідають – треба вгоститися. Ні, не було такого. [Чи 
беруть куми на хрещення якусь тканину?] Ну, ткани-
ну... у нас це – крижмо. [Чи всі куми несли крижма? 
І всі разом складають?] Всі разом складають, там піп 
бере і перехрестить дитину тими крижмами і віддає, 
і віддає матері. Ну, на дитину кладе. І потім кожного 
отак перехрестить: «Во ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа». Дитину так загортають і несуть додому. Ран-
ше не було в що одівати дітей, то рубашечку шили [з 
крижма], а якщо дівчинка – то платтячко якесь. Ну, 
так старалися, щоб воно для нього було. [Чи казали, 
що треба, щоб дитина зносила цю річ?] Та треба, щоб 
зносило. [Що кум ніс до церкви?] Він так само щось 
для дитини ніс. [Що святкують, коли повертаються 
із церкви?] Хрестини. [Чи чули таке слово – «щіня»?] 
То ранше казали «щіня», а тепер – хрестини. Збирали 
й сусід, може, брати в кого були чи сестри. Збира-
ли близьких, які були. [Чи співали пісні про кумів 
на хрестинах?] Були, співали. [Чи Ви знаєте їх?] Нє, 
нє. [Що у Вас прийнято ставити на стіл на хрести-
ни?] Горілку, голубці, хліб. Ну, а там щось м’ясноє, 
салати тепер. А  ранше не було. [Чи подавали борщ 
або кашу?] Нє, в нас не заведено. Ну, ранше голубці 
робили перше. З рисом. Ранше я знаю, може, з пше-
ницею, або овсяна крупа була, або ячменна. Бо овес 
у нас сіяли. [Голубці робили] з  м’ясом. А  потім ще 
підлива. А м’ясо в основному свинина, бо в нас тут 
більшість свині. Тоді ми м’ясо варили. Ранше. «Дзя-
ма» – по-теперішньому «суп», а тоді казали «дзяма». 
М’ясо, поливка. Може, то німецькою то слово, може, 
мадярською, бо в нас тут і мадяри, і німці були. Зва-
рили м’ясо, залили водою, оно накипіло, тоді ще при-
праву до нього якусь добавляли. А тоді бульбу, кар-
топлю до нього нарізали у миску і тоді водою залили, 
посолити, поперчити. То поливка з макаронами, а то 
з бульбою. І в нас уже тепер так називають, тепер і в 
нас це суп. [Що таке поливка?] Це суп тоже, ну, більш 
на макарони. [Що ще подають?] Ну, ще бульбу, кар-
топлю. [Як у вас її подають?] Товчену ранше, а тепер 
уже різну. [Чи основні були страви?] Так, це осно-
вне. [Чи робили у вас сливки чи компот, чи узвар?] 
Та щось таке. Компот робили. Да, із сухих фруктів 
компот. Да, таке ставили і так ся гостили. [Чи хтось 
з тарілочкою збирав гроші для дитини?] Нє, ніхто не 
ходив, нічого не збирали.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Від ляку ми й тепер, якщо ди-
тина ся напудить [злякається], ідемо до церкви, свя-
щеник прочитає молитву, і це помагає. [Чи знаєте Ви, 
що таке «крикливці», «ночниці»?] Нє, такого не чула. 
Плачі були. Ну, тут десь якась баба була, ходили до неї. 
В моїх дітей такого не було. 

с. Сопки
Записав С. Сіренко 26 листопада 2008 р.  

у с. Сопки Міжгірського р-ну  
Закарпатської обл.  

від Грабовчака Федора Михайловича, 1929 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  У нас запрета немає. Є такі люди, на-
приклад, сусіда, забиремінєла [старши жінка] і вона у 
руки не взяла води принести, ріпку посадити, у нас ка-
жуть так на картошку. Хоч я був в Чеберяках [Ромен-
ський р-н, Сумська обл.] там так кажуть також. Я тут 
робив. Моя жінка до кінця сама, я їй не заставляв. 
Пішла в ліс по хворост і носила. Сіно з нею носили 
на носилках, а завтра родила. Різні жінки. Якщо жінка 
перед родами ляжить, то вона тяжко приймає роди, а 
якщо ходить, робить – то легко. [Як називають вагітну 
жінку?] Тяжка.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  
[Скільки у Вас було дітей?] Троє. У батька було шес-
теро [?] – Анна, Гафія, Олена, Юрій, Василина, Марія, 
Федір. [...] [Які імена дають дітям зараз у селі?]  Алі-
на... Що і в записі в церковному календарі немає. Усякі 
такі. А  раніше давали, яке підходило. Уродився, що 
було свято Дмитрія, і давали. Народився перед Ми-
колаєм  – Миколай давали. Я  Вам оповім. Я  у нашій 
церкві псаломщик [старший дяк]. І  то дитина немає 
свого ім’я, як вродила під таким числом, і церковне 
ім’я давали…

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  У  мене було так. 
Двоє хрестив я у церкві, а третє [доньку]… Я пішов до 
священика. Він мене познав, часто приходив до мене, 
я йому табуретки робив. Я прийшов до священика, а 
він закінчив службу. Привітався до нього, а він каже: 
«Сідай їсти». – і сам сів. Я мусив випити стакан вина 
і з’їсти ріпу [картоплю]. Священик сказав, що зараз 
прийде до мене додому. Прийшов, куми пили пиво. 
У  мене була горілка, закуска. Пока позбирав кумів з 
буфетів, прийшов, а священик чекав тридцять хвилин 
уже в мене вдома. Він у кухні похрестив дитину, жін-
ку увух по-церковному, і сіли за стіл, стали випива-
ти, у 1967 р. У нас така традиція: якщо не похрестив, 
то вже є нехрест, ставленик не Бога, а Диявола. А чи 
правда, це я цього не знаю.[...] [Чи хрестини святку-
ють одразу після хрещення?] Відразу. У нас запрошу-
ють сусідів, а збоку ні. Родичі самі приходять. Нічого 
[не несуть з собою]. То батько має всим поставити 
могорич. [...] Крім борща усе дають. Суп не йде. Риба, 
м’ясо жаряне, гуляш. То залежить від старшого, який 
там є. Починають  – обично вип’ють та закуска йде. 
Яка закуска? М’ясо, риба. А потім голубець: капус-
та, обробляють листок, у нього закладуть рис, м’ясо, 
трохи крупи кукурудзяної і завивають. Так готували 
раніше і зараз. [Чим закінчують застілля?] Хто як. Тіс-
то, у нас «калачика» кажуть, пончики, конфетки всякі. 
Нічого не співають. Раньше було тупо, бо не було та-
кої можливості.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



127
ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИ-

НИ  Роблять табуретку, за яку його ставлять. До но-
жок ставлять колесика. [Як називається такий при-
стрій?] Читинська табуретка. Того в магазині немає. 
Самі роблять, або майстер. [Чи роблять такі табурет-
ки зараз?] Обов’язково. Біля року, якщо не ходить. 
[...] Тоже прячут. Беруть зубик і йдуть за плиту. Мати 
кидає і каже: «Мишко, мишко я тобі даю зуб кістя-
ний, а ти мені залізний». Щоб були залізні зуби, не  
скоропади.

«ПОСТРИЖИНИ»  [Коли вперше стрижуть дитину?] 
У рік. [Для чого зістригають це волосся?] Щоб росло 
щасливо вверх. Залежить від священика. Він стриже. 
Вдома. Священик починає, а потім продовжують. По-
вністю [стрижуть]. На руках [тримають дитину]. Це 
коли постригли, то кладуть різні іграшки. [Що ро-
блять із зістрижденим волоссям?] Ховають. [Що при 
цьому треба говорити?] Я не знаю, це жінки цим за-
ймаються. У  разному виходці, якщо його поставити 
десь в угол, то птах вибере; якщо де, то миші потоло-
чать. Кладуть так, щоб волосся ніхто не трогав. Воно 
саме по собі знищиться.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Значить, дитина по-
родилась, то жінка, яка породила йде з матір’ю [до 
церкви]. Дитину похрестили і називається так: «уве-
ли». До цього даже немає права перейти межу між су-
сідами чи ходити по вулиці.

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, ЛЯКАННЯ ДІ-
ТЕЙ  У нас дитину до году вище голови не піднімають. 
А чому? Бо та дитина стає калікою. Яка каліка? Їй очі 
збігаються. І у нас багато такого було.[...] Не йди туди, 
бо вмреш. Можуть сказат, що там чорт, або не підходь 
близько до води, бо риба вхопить.

ХУСТСЬКИЙ РАЙОН
с. Стеблівка

Записала Є. Гайова 8 серпня 2006 р. 
 у с. Стеблівка Хустського р-ну Закарпатської обл.  

від Лукач Олени Петрівни, 1933 р. н.
ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітну жінку називали «груба». Коли 

не мала свого часу на собі, то тогди вона ставала гру-
ба. Кожна жона щомісяця має свій час. Із того часу 
жона починає рахувати. Почути дитину в собі могла в 
чотири з половиною-пять місяців, кіть перша дитина. 
Дівчаток родили на два тижні скорше, ніж 9 місяців, а 
хлопчика носила 9 місяців. Груба жона мала сокоти-
тися: їй не мож було пройти посередині [між двома 
людьми], коли вони стоять, перелазити через пліт, бо 
буде дитя мати щиць [астма], облизувати колотівку 
[макогін], бо у дитяти на лобі будуть залисини. Гру-
бій жоні не можна красти, бо буде злодій. Аби кіть ся 
напудить, то не мож хапати себе за твар, десь ди інде 
мож ухопитися, лем не твар, бо будуть на обличчі у 
дитяти плями. Могла лем рвати свій горох і промовля-
ти: «Рву, аби моє дитя було кучеряве». Щоби лем легко 
було розстатися із дитям [народити], і тогди, і тепер 
кожна іде до сповіди, причащається, просить Божу 
Матір – та й то допомагало завжди.

БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ  Жеби діти били, то тримала 
свою честь, не гуляла. Кіть мала хлопця, то тримала-
ся його єдного і не спала до одруження із ним, як з 
ґаздом. Під час весілля, коли її привели до свекрухи, 
жеби били хлопці, їй на коліна давали посадити хлоп-
чика, садили її на заголовок [подушку], давали їсти 
біб. Кіть хотіла дівча мати – то клали їй черлену хустку 
на заголовок. Хотіли в сім’ї мати більше хлопців, лем 
дівчат не дуже хотіли.

ХУСТСЬКИЙ  РАЙОН
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БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Берестове
Записала О. Боряк 17 червня 2012 р.  

у с. Берестове Бердянського р-ну Запорізької обл.  
від Тимченко Надії Іванівни, 1933 р. н.,  

родом із с. Миколаївка Семенівського р-ну 
Чернігівської обл. (у с. Берестове мешкає з 1949 р.)

ВАГІТНА ЖІНКА  Мені наряду не давали, [як була в по-
ложенії], так я сама йшла, без наряду. Тут ферма була 
і гребля – воду носили для бетону. І я [носила]… Мені 
дівчата: «Надю!» А я: «Не гавкайте, мені легше родить 
буде!» А як родила – учительці купон віддали! Хазяїн 
тоді сахару купив і печеннє, у чайку розмочу або в мо-
лочку… Ой, не дай Бог, як здумаєш – нічого хорошего 
не було! [...] Казали, що не можна кота ногою бити, а 
я і не била ніколи. Казали, як беремена ходиш, і щось 
там украдеш – ягоду чи шо – так не берися, бо як ягоду 
візьмеш чи украдеш, чи яблуко, і візьмешся, то буде 
пятно – у мене не було такого. На похорон не ходили. 
Молодьож вобще не ходила.

ПОЛОГИ, РОДИНИ, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Родила в роддомі. 
Близнюків назвала Толя, а дочка – Оля. Тоді я якось 
ходила [вагітною], не було, шоб заставляли мене, шоб 
провіряли мене. Уже свекруха… у мене двойко, ноги 
наливаються, стараюся черевики взуть зутра і не роз-
зуваюсь, бо тоді не всунуся, і якось вже свекруха мені 
каже: «Що ти думаєш? Сходи до Моті Павловни, – тут 
акушерка в нас була, – хай вона хоч тебе…» Я роди-
ла 7 сентября, а я пішла до неї у кінці августа, а вона 
каже: «Надєчка, у тебе двойняшки будуть». А мені так 
страшно, я прийшла додому і розплакалася. А  све-
круха: «Успокойся, що та Мотя Павловна понімає?!» 
А тоді мені: «Надю, немедленно їдь у Андрієвку!» Не 
так, щоби дали машину, щоб одвести, чи шо. Тоді ме-
ханізатори їхали в Андрієвку ремонтіровать мотори, і 
мій хазяїн… на борту, в машину мене посадили, і я… 
Ото одвезли мене. І мій хазяїн не їхав, бо в той день на 
степу був. А я щитала, по-моєму, 18 сентября мій срок 
був. Я  приїхала, а мене не пускають назад: «Немед-
ленно ложись!» – і все. А я: «Не буду лягать, – і все, – 
я буду вдома! Що я так довго?!»  – «Женщіна, що ви 
думаєте? Не дай Бог, що случиться з вами, – хто буде 
отвічать?!» А там женщіна одна була, лежала в роддо-
мі, і вона каже: «Надю, лягайте, тут їсти дають, нічого 
не робитемеш, а то лазиш із таким животом, вдома 
робиш все». А лікар-акушер питає: «У вас муж є?» – 
«Є». – «Як фамілія? Як звать?» І він в контору подзво-
нив, і з контори йому подзвонили на степ, і виклика-

ли його в контору до телефона. І він каже: «Надю, я 
за тебе трактора спинив! У мене ж норма! Люди ро-
блять, а я трактора спинив! Якщо не хоче лягати, так 
прив’яжіть її і не пускайте! Прив’яжіть!» І тоді я со-
гласілася. І 7 сентября родила, всього тиждень побула. 
Мотя Павловна побоялася [сама приймати пологи], 
не схотіла, бо двойня. [...] Трошки отмічали родини. 
Отмічали. [...] В  больніце [дитяче місце] дівали, хто 
знає де. А мама моя – це ж шестеро! Уколо печі роди-
ли, а куди дівали – не знаю. І не інтересовалася.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Я розпитала [куди вили-
вати воду] – під вишеньку, шоб не ходив ніхто. У нас 
вишенька росла ззаді хати, то я туди виливала. І під 
сливку. Шоб не ходили не топтали. У воду кидали че-
реду, або просто водичка, або ромашку, була біла така, 
назбираю, висушу – і пучечок. Тоді ж не було такого, 
шоб порошок дєтскій був, не було. Мильце було пе-
чатне, не хазяйське, а печатне, то мили. Після заходу 
сонця воду не виливали. Я всігда старалася дньом ку-
пать. Купаю, а їх двоє! Свекруха мені тільки один день 
помогла, один раз показала пупа, а то сама купала. 
Свекруха у мене конешно була – Царство їй Небесне!.. 
Не дай Бог! У мене двойко, і корова, і на роботу, і ді-
тки в яслах. Я сперва по одному купала. А тоді ваганки 
такі були, не ванночки, не дуже глибокі, а так, полу-
круглі, так я по двойку їх купала…

ХРЕСТИНИ  Пришла моя подруга, кумою була дочки – ні, 
хлопця. А його двоюрідна сестра дочкіною кумою була, 
десь поїхала, а батько хрещений один на двох був – дво-
юрідний брат хаязяїна. Понесли до церкви, похрести-
ли, там трошки пріготовілісь – не так як тепер, трошки 
сусідів було  – там сусідів три хати, то свої, одмітили 
трошки. Тут, хто шо зможе, [готували]. Я забула, шо 
готовіла. У нас не наймали машини, у нас не було ма-
шини, то я думала, хоч би довшенько хрестили, шоб 
встигла наготовити. Понятно? В один день хрестила. 

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Рідна мати десь мені метра півтора 
дала матерії, одна пелюшка була з того, а то з старого 
було… Хазяїн носе рубашку, плечі порвуться, і зни-
зу…або простиня яка стара, або підодіяльничок ста-
рий… Тоді нічого не було  – і колготок тих! Може, у 
кого і було, а в мене не було нічого. Мені колхоз був 
виділив дєтський купон, шо я на роботу ходила! І не 
дали мені того купона – комусь другому, якійсь вчи-
тельці дали, а мені 100 рублів дали. Може, розпашо-
ночки були, може, пельонки… Я і не знаю, що там 
було. Готові пакети давали. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Носили вечерю. У  мене 
сім душ було діток. А то по тридцять і по сорок душ 
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носили  – дітей же було багато! І  що ж тоді давали?! 
Хіба так давали?! Тепер два рубля – і то вроде мало – і 
конфети. А тоді по 5 копійок, по десять – повне сито. 
І у нас горіхи були, ми там внизу жили, а  тоді ж не 
було горіхів, це вже тепер горіхів стало багато у каж-
ного, так за горіхами – страшне! Штук по п’ять горі-
хів, і свекруха щось спече, чи сам спечеш яке печення, 
і горішки, а то – п’ять копійок, десять копійок. Це вже 
як сусідам або своїм – по 20 копійок, як гроші були. 
Носять 6 января, на Свят-вечір. У мене синок і Оля, 
дочка, від самого краю по всій вулиці ходили, в кажну 
хату заходили. Є такі, що не приймали, конешно, є і 
тепер такі, що і зараз закривають хату і не приймають. 
А я одкриваю і собача ховаю, щоби прийняти. Мисоч-
ка  – кутя  – рис зварений, канфетами прикрашений, 
носять. Мисочка в целофані, і ложка там ув’язана. 
З однієї мисочки. Трошки покуштувала: «Ой, добра в 
тебе вечеря». А  мені дєвочка: «Бабушка, всі мою ве-
черю хвалять!» Кажуть: «Бабушка, прислали батько і 
матір – нате вам вечерю». А мій внучок як носив, тут 
вони три годи жили, носе і каже: «Бабушка прислала 
вам вечерю і з праздніком поздоровляє, і здоров’я вам 
бажає». Це вже сам, і йому тоже дают. І Старий Новий 
год – хлопці посівали, дівчата не ходять. 

«ПОСТРИЖИНИ»  [Як рік дитині виповнювався], нада обі-
затєльно постригти – кум буцімто. Так садили, волосся 
у пакетик, так довго-довго лежало, на шкаф поклала. 
А коли сюди переїзджали, я в плиті його спалила – по-
совітувала там одна бабушка. Кажу: «Тьотя, а куди це 
волосся?» А вона каже: «Надю, викинеш їх, воно буде 
валяться – не надо, ото, – каже, – поки волос горить – 
поки голова болить, як волос перегорить, так голова не 
болить – понятно?» Так я спалила їх, волосячки ті. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  А дочка сама тут родила, зять у Бі-
лорусії, а вона тут родила, і сама тут з хлопчиком. Надо 
вугльом розтопить – уже осінь, холодно – прийду додо-
му: «Як ти, дочечко?». А вона: «Так мені скушно, він не 
їде, наверно, не хоче меня забіжать, навєрно, обіщал, а 
не їде». Не їде… Чи його там не пускали, чи як воно?.. 
А тоді один раз приходю з роботи, темно – а вона до 
того плаче! «Що ти?» А вона: «У Андрюшика з попіка 
кров пішла!» А я сама тоже злякалася, я того не знала, 
не чула – у мене двойко було, а такого не було. Сама зля-
калася, її успокоюю, кажу: «Олю, не плач, це нестраш-
не, – кажу, – ідем до Моті Павловни». І так, і так кажу, 
а вона: «Ой, Надю, то це нестрашне, купайте так і так». 
Я кажу: «Купаємо, коли і два рази на день купаємо». – 
«Отак, – каже, – покупай і марлечкою, щоб гаряченька 
водичка, ну, не дуже такая, і на пупок кладеш, шоб воно 
свалялося. І як обсохне, то зельоночкою – понятно?» І я 
ото прийшла, і Олі розказую,   а вона сама злякалася, 
молода ж була. А потім вони до Білорусії поїхали. 

Записала Ю. Буйських 17 червня 2012 р.  
у с. Берестове Бердянського р-ну Запорізької обл.  

від Угнівенко (Щербини) Варвари Ісаківни (У. В.), 1924 р. н., 
Щербини Галини Ісаківни (Щ. Г.), 1937 р. н., 

 Валентини Григорівни (В. Г.), 1956 р. н.,  
родом із м. Тюмені (РФ)

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  [Чи пам’ятаєте Ви, щоб раніше 
народжували з допомогою баби-повитухи?] В.  Г.:  Та 
хто його знає? Такого в нас і не той… Ну, а шо чюла, 
шо й дома. І буває, шо й… і хто і на степ. Раньше ж і 

вагітні були, і на степ ходили, і є й народять на сте-
пу. Щ. Г.: Ну, такей спєціяльної ж баби не було, а уже 
як було родися – в роддом. У. В.: Самі пріймали, хто 
прийме там. [...] Щ. Г.: Я Вовкину [пуповину] зберіга-
ла-зберігала і не знаю, де її діть. Зберігала я Вовкину, 
зберігала, а де?..

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  У. В.: Та в сім’ї шестеро. Оце 
ж шестеро живі були, а так як мама ізли [?], то троє 
маленькими померли. А так шестеро нас осталося, о. 
Брат один на войні погиб. Митя, да. А цей брат умер 
тут. І сестра у нас. А у мене один синок був, і той – Бог 
забрав, нема. Я сама. Сама, оце мене забрали собі хочь 
погулять із їми, а то сама сидю вдома.

Записала Ю. Буйських 17 червня 2012 р.  
у с. Берестове Бердянського р-ну Запорізької обл.  

від Гриценко (Карпець) Тетяни Пантелеймонівни, 
1927 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Чет-
веро нас було. А у мене було, оце в мене, в мене – троє, 
трі сина. Один умер, а два є. Один живе в Бердянці, 
один у Гуляйполі. В мене було троє, а нас було чєтверо, 
чєтверо. [...] Так, просто так, просто так, да, вибирали 
і все. У нас був Вася, Поля, це… Поліна, Вася, Ваня… 
А хто ж іще? А,  і я  – Тетяна, правільно, ага. Я  була 
друга. Поля була перва, двацять шостого году, Василь 
двацать сьомого году був. Підожди, підожди-підожди, 
нє, Василь був двацять восьмого, Поля була двацять 
шостого, а я була двацять сьомого, да. Кожний рік у 
нас діти були вдома, угу.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  Такі повитухи, конєшно, 
були, но в нас у селі, у нас роддом був, у нас такого не 
було, у нас у селі такого не було, шо це, шоб родили 
без роддома. [...] Нє, я у больниці, я у больниці родила, 
коло церкви отам була, – роддом, якраз коло церкви, 
і там… туди нас одвозили. І одвозили, і самі пішком 
ходили, да. [Скільки днів давалося після пологів?] Де-
сять, десять, восім, сім. [Чи було так, щоб три роки 
тривала декретна відпустка?] Чьо?  Було, було, було, 
було, і тоді таке було, да. Ніхто не гонив, нихто не го-
нив – воспитуй дітьо.

АБОРТ  О-о-о-о-ой, моя дєточка, просто я тобі скажу, 
просто я така негодна, оце я зробила, дєтка, п’ять 
обортів. Да, п’ять обортів зробила оце. Ну, а як – шо, 
шо на пройшле? Я  була й здорова, і работала, і все. 
А  оце, конєшно, восімдесят п’ять год, не згодилась 
уже, уже не згодилася нікуда.

с. Новопетрівка
Записав О. Васянович 21 червня 2012 р. 

у с. Новопетрівка Бердянського р-ну Запорізької обл.  
від Тінькової (Жигули) Марії Прохорівни, 1937 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  [Що не можна було робити вагітній?] 
Особенно у празники шить, в’язать, різать, стругать – 
оце таке нічого нельзя. Ну, не знаю. У нас у Старопе-
тровке єсть, може, приходилось чуть, Філін там живе. 
І в його родилася дєвочка. Ну, вже він старий, вже в 
тої дєвочки діти є. Це мати її, Миля, сама розказувала. 
Свекруха була вчителька і заставила її шось рубать, 
і отак одрубана ручка, не було ручки. Оцей пальчик 
один [показує великого пальця]. І  вообще старі ка-
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зали, шо незя ні білить, ні шить. Нічого беременній. 
Боже сохрани! Не положено [брати щось самому]. 
Лучче попросить. Беременному ніхто не одкаже. От 
украла, єслі вона шось украла, а хтось побачив і спуг-
нув її, де схватиться – і буде пятно оставатися. Ізвини, 
я тобі покажу. Оце мама украла у колхозі пітуха  – і 
тут у мене – як пітух [показує на стегні]. Оце їсти було 
нічого. Так кажуть. Ругаться не можна. Нада бить ува-
жітєльному. У нас єсть у селі така жінка, я коли діжу-
рила в канторі, вже на пенсії була, коло тіліфонів, ноч-
чу стану коло вікна і дивлюся ж. Дванадцять ночі, бі-
жить з відром ця жінка, вона там недалеко і живе коло 
кантори. Я стала дівчатам хвалиться, кажу: «Шо вона 
ноччу бігає з відром?» Тоді цій похвалилася. І оказу-
ється… Їй хтось ісказав, шо їй хтось шось поробив. 
Вона оце у дванадцять ночі обмивається, у відро усю 
цю воду ізбере і, якраз оце де перехрестя, виносить 
туди оце всю свою… ізмиває нечисть і виливає. Це 
шоб на когось перейшло. Понімаєш ти? Нада оце… 
йдеш, іди по стежке, перехресті вообще обминай. Оце 
таке. На пожар не можна дивиться. Єсть такі у нас 
тоже – на пожарі десь схватилася. Єсть у нас женщина, 
вся щока отак, п’ять пальців прямо. Єсть. Вона зля-
калась на пожару. Ходила беремєнна. Це шо я знаю, я 
тобі розказала. Беремєнному, як пишеться у книжці 
цій святій, як тобі сказать, шо нада буть тєрпєлівою. 
А зараз вони які? От сказала своїй онучке: «Принеси 
мені хліба». Вона забула. Завтра кажу: «Спасіба тобі, 
моя внученька, шо ти мені хліба принесла». – «Ой, Вам 
не вгодиш!» – «Чого ти кричиш? Я ж на тебе не кричу. 
Я  просто сказала, шоб ти поняла і на завтра прине-
сла». Ну, не знаю, принесе сьодня чи ні. Оце вони всі 
такі зараз, дєтка. Чого ти нєрвнічаєш? Чого? Чоло-
вік у неї такий непоганий. Ну, випиває трохи, але не 
б’ється. Нічого. Чого ти нєрвнічаєш? А цього, другого, 
Сашу, родила… скирдувала, скирдувала, а через два 
місяці упала із скирди. І благополучно упала. А у нас 
була агрономша Ірина Митровна – так дітей любила 
вона! І ото як витягли мене з соломи, вона як глянула 
на мене, шо я… вже сім місяців було. Шо я? Нічого. 
Мене в больницю. Ну, ничого мені. «Так іди додому і 
на роботу не… – тоді ж давали тридцять днів. – Не ви-
ходь на роботу, я тобі палочки буду ставлять. Три сім-
десят, три сімдесят буду ставлять тобі. І я два місяця 
сиділа дома. Жаліла вона мене. Я худа була тоді така. 
Це зараз уже. А висока, худа. Свекруха не знала [про 
вагітність]. Я таке оце плаття сшила вольне, бо жарко. 
І не знала свекруха, пока оце мене привезли. А вона: 
«А чого ж це ти мені ніколи не казала?» Та стидно. Як 
я могла казать матері. А зараз… Он у мене внучка за-
раз на восьмому місяці ходе. Ходе по дворі: пузо ви-
ставила, у ліхвику, спідниця. Пузо виставила. «Таня, 
грішно, закривай його, не положено». Ну, шо ти будеш 
казать? Ничого не будеш казать.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  
Знаю, шо у бабушки моєї було дев’ять синів, дві дочки. 
Дев’ять синів пішли на фронт, шість погибло – отак. 
Три вернулися: один умер од ран, другий був предсі-
датель колхоза у Миколаєвці, третій був председатель 
у нас у селі, сєльский. Виросли ми, дєтка, без батька. 
Батько у нас пішов же на війну. Двоє нас було: Микола 
Прохорович у Старопетровкє – брат – іще живий і я. 
Удвох з мамою так і прожили. [...] Оце ж та дєвочка, 
шо у матері була, вона їх і називала. Ну, знаєш, све-

крухі суперечить не можна було. Ну, як назвала, так 
і буде. Ранше, мати це розказувала, батюшка називав. 
Було таке дасть им’я, шо викупляли: давали батюш-
кі гроші, шоб назвав нормальним им’ям. Ну, як тобі 
сказать?.. Спиридон… Такі от. Харичка… Ну як ти 
дитину назвеш? А зараз батюшка нечого… [Зараз] як 
хто хоче. Не по святцях, не по чому. Хто як хоче, так і 
називає. У нас оце іще дєвочка була, їй було три годи, 
як мати умерла. Як я уже прийшла до їх, їй шість год 
було. Коли хлопець у мене. Я у пійсят восьмо ́му ішла 
заміж, а у шійсятому родився хлопець. Уже їй шість 
год було, то вона з ним гралася, з дитиною, а я в горо-
ді. Хто тоді, дєтка, як такий город… 

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Були. 
Чула. «Баба-повитуха» називалася. Я вже родилася в 
больниці. У нас хароша больниця тут є. Я якраз по-
пала тут у больниці. Так шо у мене все нормально. [...] 
Тазики. Ми з матірою удвох [купали]. З свекрухою. Ми 
ладили. Вона строгенька була. Ну справєдліва. Я ран-
ше трохи даже і обіжалася. Шось скаже, а я: «А нашо 
воно мені?» А вона мені каже: «Дєтка, на віку – як на 
довгій ниві. Учись». Вона, спасіба, найняла мені ма-
дістку, вона научила мене шить. Любисток кидали, 
мняту кидали. Свекруха казала: «Шоб здоров’я було, 
шоб його всі любили». М’яту для успокоєнія кидали. 
Чебрець – шоб приятний запах такий. Оце таке кида-
ли. [Воду виливали] під дерево – там, де нихто не ходе. 
І все времнє. Особенно вона казала: «І під яблуню, і 
під яблуню». Ото ямку викопаєш і зливали, зливали. 
Ну там, як уже скільки пройшло, заре риєш другу 
ямку. Шоб не ходили по тій воді. Оце так. 

РОДИНИ, ВІТАННЯ БАТЬКА  [Хто приходив провідува-
ти Вас після пологів?] Чоловік і свекруха. Пельонки, 
харчі приносили. Спеціально нічого [не приносили]. 
У  больниці кормили неплохо. Принесе мати там ва-
рення, канхвет чи молока – отако. «Може, тобі шось 
принести?» – «Ой, мам, не треба нічого». Стидно. [Хто 
вдома Вас провідував?] Мама моя приходила, брат 
приходив. Приходили провідувать усі: мама, брат, у 
брата уже була жінка. Приходили. І тут його тьотка. 
Такі, чужі – нехто. Ми збиралися. У нас тут своє вино. 
Город був п’ятдесят шість соток і три тисчі шістсот 
кущів винограду. Роботи отак. Як ти думаєш? Назби-
рали сто тисяч на ті гроші. Хату построїли, там син 
живе, ну, хароша хата. [...] [Як чоловік Ваш сприй-
няв народження синів?] Він довольний, шо хлопці, 
но йому особенно ніколи радіть було. Він не пив, но 
хлопцям ставляв могорич. Но він один робив без ви-
ходного. Три рази молоко возив у город. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  Я  називаю 
по імені. Кажуть у нас «кума», «кум». Но у мене по-
дружка кума, я якось… мені оце «кума» не нравиться. 
Ну, не знаю чого. [На кумів кажуть] на «Ви», а ми оце з 
нею виросли сусідами і отак називаємо і на «ти». Шось 
должна буть… пільонка яка чи матєрьял  – крижма. 
Кум хрестик купляє і плате батюшці гроші, а кума оце 
цю [крижму]. Прийшли дома повечеряли та й все. [...]
Хрестила. В Луганській області – двоюрідна сестра, і 
вона сюди приїжджала і тут ми хрестили. Вона вже 
здоровенька була. Десь у Луганській області, там. Оце 
приїжджали годів п’ять. Вона вже взросла, вже сім’я 
в неї. Вона тоже називає по-руському «хросна» на 
мене. [Чи хрещені Ваші діти?] Хрещені. Обидва. А в 
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нас церква в Старопетровке. У  нас же комуністів не 
було в сім’ї, ми тайно не хрестили. Не хрестили тайно, 
ні. У нас таких ніхто не трогав. Хрестили ми відкрито. 
В общем, первого сина хрестили ми одкрито, а другий 
у нас… Ми строїли хату, а свекруха все казала у нас: 
«Построїм хату, будем хрестить хату – і похрестим і 
цього хлопця». І  так він пішов в Афганістан нехри-
щений. Ну як? Заочно. Законно не хрищений. А коли 
прийшов з Афганістана, а в Бога він вірував, батько 
йому дав таку віконочку – таку, шо «Сохрани і поми-
луй», і він пройшов усю войну, у карманчику у трусах 
було зашито. А коли прийшов з армії, то ще один та-
кий був ще, взрослий, но нехрищений. І вони зібра-
лись і поїхали самі до церкви і похрестилися. Там на-
йшли собі батька й матір. Самі. Тоді вже, як женився, 
вже ці хрьосні були на свадьбі. Як получалося, рибоч-
ка, як получалося. [...] Первого у церкві ми хрестили. 
Кумов’я ішли, дитину несли. Хазяїн на роботі. Там у 
церкві христили. Хлопчиків [священик] заносив у ві-
втар. Купіль там – миска там така. Так ми стояли. Він 
[священик] почитав молебінь. Стояли ми усі зі свіч-
кою і всьо. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Вечерю носять: кутя у блю-
дечку, пиріжок чи шо ти хочеш там. У нас по сусідах, 
до всіх несуть. [Кому Ви носили вечерю в дитинстві?] 
Тоді ж шо було? Тоді до бабушки, до дєдушки. І  шо 
тоді? Двадцять копієчок дадуть чи шо там. Дадуть 
кусочок хліба  – і то ми раді були. Зараз даємо ми… 
готовимося… купиш же гостинчика і руб уже ж зе-
кономиш. Зараз дужче стали празнувать, дужче. [Чи 
хрещеним носили вечерю?] Носили. [Що казали, коли 
приносили вечерю?] «Добрий вечір! Батько й мати…» 
Ну, як батька немає, кажем: «Мамка прислала вече-
рю». Ставляєм на стіл. Вони там куштують. Ну, шо 
нам дадуть – у кого є шо. Ложку набере і ложку своєї 
положе. Пиріжок наш візьме і туди свій положе. За-
раз у нас по селі ходять усі. Ото багатосімейні. У нас є 
багатосімейні. Приходять по четверо, по п’ятеро. Ну, 
шо єсть – даси. Но зараз уже ж даєш то печення, канх-
вети – то всігда єсть. 

КОЛИСКА, ПЕЛЮШКИ, ІГРАШКИ  У  нас колисочка 
була, но не колихала. Желізна, стояла, із прутиків 
вона ж зроблена. Тоді ж не було таких. Викинули. 
Отам за хатою. Хотіли здать на металолом, а тоді 
хлопці: «Нехай, колись у музей здамо». За хатою там 
валяється. [Чи можна порожню колиску колихати?] 
Не можна. Кажуть: «Дитина не спатиме». [...] [Пе-
люшки сушили] дньом. Ноччу свекруха не розрішала. 
«Ноччу, – казала, – пагані вітри». І навиворіт спіднє, 
ну, білльо, не розрішала вивертать. А дєцке ноччу – 
Боже сохрани! Оце таке. [...] Були. Та які там купо-
вані?! Сама понадєлувала там. Коліщата із коточків. 
А потом, як стали вони вже більші, тоді вже батько 
машинки став куплять. А  то такі коточки, як зараз 
помню, дощечка, коточки, із ниток ото прив’язали і 
ото катають. Оце таке. [Які іграшки були у Вашому 
дитинстві?] Нияких. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  До году [годувала груддю]. І одного, і дру-
гого. [Чи робили куклу для підгодовування?] Ні. Ха-
зяїн ругався. Очінь ругався. Нє, не робили. Маночку 
ріденьку, корова своя, молочко, і не привчали. Ругав-
ся. Брезгував. [...] На роботу вже ж нужно йти, всьо. 

Груди перев’язала, не показуюся. Мати там біля дити-
ни. Так прошло місяць і всьо стало на місце. Не їла, не 
пила такого, груди туго обв’язала. І первого, і друго-
го – все нормально. [Чи можна повторно дати дитині 
груди?] Ото того нельзя. Кажуть, шо буде глазлива ди-
тина. Так шо, ні. Ми молочком прикормлювали. Вони 
попривикали. Мати вже і супику давала. 

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Знаєш, як мале прине-
сли з больниці, були такі, були пагані взгляди на ді-
тей, були. У нас була [свекруха], ну як – справедлива. 
Вона ниде не ходила. У неї вмерла дочка рано, остала-
ся в неї внучка. Три годика. Чоловіка забрали в армію. 
Вона ото така замкнута була. Нихто до неї, вона ніку-
ди не ходила. Ну, справедлива була. [Від уроків] мати 
збризкувала святою водою. Прив’язувала до ножки, 
можна до ручки, вона прив’язувала красну ниточку 
од зглазу. Од зглазу зараз дерев’яні хрестики, як обі-
ріг чіпляють. Оце таке. [...] [Як називається хвороба, 
коли дитина не спить?] Ось недавно ми балакали. Як 
це воно?.. Я цю молитву і не вивчила. Молитву читала. 
У мене десь єсть, книжечку я купила з молитвами – 
ніколи і заніматься. [Які ще дитячі хвороби бувають?] 
Младенчеське. Тоже накривають чорною… чи плат-
ком. Особенно платком. Тоді оце, як параліч, воно 
якось називається. Часто таке передають. Чорна… оце 
ж накривають. 

АБОРТ  [Чи кажуть, що аборт – це великий гріх?] Вели-
кий. Я нео ́дного не робила. Колись у больниці, це раз 
ми вже так на откриту, я кажу… Хвора була. Всі пита-
ють: «Шо Ви робили?» Кажу: «Нічого. Чоловіку ніколи 
було». Ну, так вирвалось у мене. Понімаєш? На роботі, 
на роботі. Ану, у дванадцять приїжджає. Коли воно… 
не хочеться жить на світі. Це зараз нагуляються, то, 
канєшно, воно… Один, через дев’ять год другий ро-
дився. І більш не було. Всьо. [Аборт] – гріх великий. 
Кажуть: «Буде їсти дєтське м’ясо». Хтозна. У нас одна 
женщіна, це у Новопетровкє, я з нею у школу ходила, 
двадцять один аборт робила. Та й багато таких людей. 
Ми такі були заняті. У нас город. Ніколи було. Прав-
да, шо ніколи було за дітьми. Та й єсть двоє – хвате. 
І так жисть пройшла, шо й собака не загавкала. Троє 
да четверо – це вже щиталось багато. Це у нас тут ба-
гатосімейні: одинадцять, у одних дванадцять, чи три-
надцяте вже родилося. 

Записала Ю. Буйських 21 червня 2012 р.  
у с. Новопетрівка Бердянського р-ну  

Запорізької обл.  
від Охрименко (Рубцової) Тетяни Герасимівни, 1926 р. н.

ПОЛОГИ  [Чи були у вашому селі повитухи, які допома-
гали при пологах?] Були раньше, були. Но ми в боль-
ниці родили. А ви знаєте, я не знаю, де вони [мати] ро-
дили. [Де Вас народжували?] Тут, у нас, у центрі там. 
Де оце базар, тут у нас була та, лікарня, да. Оте-то отам 
Маша живе зара, а там була лікарня. Там у нас Вєра Ві-
кторовна була хароша. Фельдшер хароша, да.

ІГРАШКИ  [Якими іграшками Ви гралися у дитинстві?] 
У  кукол! Шили кукли. Ну як шили? Обикновенно. 
Тряпочки вибирали і шили. Ну все: і ножки, і рожки – 
все. [Сміється.] У степ ходили, це ж раньше лісапєтів 
не було, ми на… з мішками ходили по березку. На той, 
на річку ходили, там ше корови паслись, по кирпич в 
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воду, другий раз хтось упаде і не мо[же]… І все друж-
но раньше було, дружно, дружно, вертаємся, насо-
бираєм, насобираєм, оп’ять ідемо. Співали, канєшно, 
співали. І ми, знаєш, шо щє встроювали? Оце так на 
нашій вулиці: так ми собиремося усі, дітвора і родите-
лі слухає нас, ми співаєм і танцюємо. Танці які хочеш: 
і гопаки, і польки, і все, шо хочеш, – отаке. На море 
ходили купаця, ну, родителі так от казали… В мене це 
так городом, як ця в нас вулиця, я не знаю, як там, а 
наша в нас дружно, дружно було. І всі, як оце ідемо на 
море, значить, оцім гуртом, там я не вспію пополоть, 
да, мама каже: «Поли ́, бо я не пустю на море». – «Ма, 
мині поможуть». А ми один одному помагали все ро-
бить. Та ранше вопщє – ви шо! А тоді устроїмо: ото 
танцюєм, співаємо, і то і родителі приходять на наш 
концерт. [Сміється.] Ой!

с. Старопетрівка
Записала О. Боряк 21 червня 2012 р.  

у с. Старопетрівка Бердянського р-ну Запорізької обл.  
від Головченко Галини Петрівни (Г. Г.), 1921 р. н.,  

та Савченко Віри Миколаївни (С. В.), 1940 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Г. Г.: Береме-
ній шо нельзя робить? Не можна важко робить, дуже 
на людей показувать. Особєнно як похорон  – Боже 
сохрани, шоб беремена пішла. Це і затюкают, і загу-
кают – Боже сохрани, щоб беременна пішла, тобі ніль-
зя! Нільзя! Не б’ють кота – дитина буде витягуватися. 
С. В.: Як будеш бить кота ногою, будеш витягуваться, 
буде дитина хворіть. Ну це повєріє такоє. В  наших 
краях таких забобонів – не дуже. Тут три километри 
море, то тут скоро все стерлося. Г. Г.: Як ходе беремена 
женщіна, на неї надівають такий халат, шоб їй не дуже 
було видно, і не шляться, шоб люди не витрищались – 
не дай Бог, складні роди будуть… Вона терпить – ніде, 
нікуди – ні на свадьбу, ні на похорон, нікуда, нікуда. 
Ото прикривається, і не дуже бачать. Я  це помню, 
умерла у нас баришня: встрічалася, не помирилися з 
парнем, і вона втравилася. І тут похорон! А я тільки-
тільки родила, а мені ж хочеться подивиться! А похо-
рон такий був  – іде гармошка, грає, а ззаду кіньми, 
дроги, вона лежить, везуть її, а гармошка похоронний 
марш гра! На гармошкє! Тоді так було. А мені ж хо-
четься! А свекруха: «Іди, іди, іди в хату! – і прогнала 
мене. – Щоб очі на тебе витрищали! Іди, іди в хату! – 
і прогнала мене. – Іди, іди в хату». [...]Г. Г.: Дитину тоді 
(у мене сльози ідуть) дитину тоді не називали бать-
ки. Дитину на 5-й або на 6-й  день зразу до церкви і 
хрестить. Це ще за мене було. Кажуть: «Тебе хрьосна, 
як понесли… – не називають, родилася дитинка і ле-
жить – не імеють права батьки називать як хотять. Це 
скаже батюшка.  – Твоя крьосна понесли хрестить, а 
там шось подивились – і зараз в календарі є! Так, як 
мене звуть, там є, за старим стилем. І  назвали тебе 
Галя». Крьосна принесла, і так мене називали Галина. 
Тоді по-нєжному не називали – Галина і все. 

ПОЛОГИ, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Г. Г.: У мене вже була врачі-
ха Надєжда Савішна. А тут у нас у медпункті робила. 
Роди у мене були 6 марта. Зима була, сугроби були, а 
снігу!.. Тепер таких зим нема. Насилу ту врачіху при-
везли на дом! Тоді вона там жила, одна комнатуха 
була. Вдома приймала. А мама приготовила їй, поса-
дила. Поралась коло мене. Щось робила, а хто знає… 

Багато було бабунь. Як схватки, на рода, у кажній хаті 
була піч (тоді хліб пекли), а там кочерги – у куточку 
кочерги – і топлять, і пекли хліб, так роженицю, як її 
починає хапать, так соломи настелят і рожаницю туди 
ставляют – з неї ж виділяється вода і все. То ставля-
ют, і ото там вона приймає роди. Плитка була… А 
сім’ї, сім’ї були – це не так, як я одна, і там хто – чи 
баба чи мама водички пригріла. Я хорошо помню як 
це врач – це ж тоді бабки приймали – ми малі були, а 
все заглядали. А в мене вже врачиха приймали. Тоді 
ж вони приносять водичку тепленьку, і вона скорень-
ко, скоренько, скоренько замотала, замотала те дитя. 
Рожаницю положили і дитя положили. А шо вона там 
робить – хто її знає? Все прибрала… [...] Г. Г.: Місто за-
копували там, де люди не ходять. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Г.  Г.:  Купали 
дитинку – нічого не кидали, тоді нічогісенько не було, 
крім мила. Трави ́? Да, в основному любисточок – хоч 
хлопчик, хоч дівчинка. Як купали, дитинку шурують і 
так, і так. Мама купала. То сюда, то сюда – фізкульту-
ра була. [Куди воду виливали?] За це я не знаю… Да! 
Тоді строго було. Виливали туди, де люди не ходять 
ногами. Щоб це на вулицю – Боже! Це я харашо знаю. 
Да Боже сохрани! Несуть туди, де ніхто не ходить, де 
нічого… Як сонце зайшло, як вечір – нічого з двору 
не виносят. Завтра утром. Нічого з двору – все лежить 
до утра. І давно так. [...] Г. Г.: Тоді колиски називали 
«висяща». Погодувала, погодувала  – і в колиску. Бо 
вгорі ж тепло, а внизу холодніше. Положать в колиску, 
а вона на бічовках. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  С. В.: Вообщє жєн-
щіна до сорока днів, як казали старі люди, щитається 
сира – це виділєнія, і нічого ходити по людях, трясти, 
і в церкву. Тоді строго було! Г. Г.: Через сорок днів ро-
жаниця йшла до церкви молитву брать. Обізательно з 
дитиною, аякже – хлопчика у вовтар батюшка заносе, 
а дєвочку кладе коло вовтаря, не несуть туда дєвочку. 
Хлопчика туда – праве, праве, мати підходить до іко-
ни, і батюшка направе. І тоді рожаниця свободніша. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, ПОХРЕС-
ТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Г.  Г.:  По одій парі кумів 
брали. У мами перший хлопчик і младенческим умер, 
а  тоді я. Крьосні були такі, як мої батьки, немолоді. 
Це тому, що перший хлопчик помер. [...] Г.  Г.:  Зразу 
не збирались, до сорока днів. Тоді п’ять день пройде, 
тоді вже хрестили. Тоді учитель і фельдшер були на 
село самі перші люди. Їх гукали на свята у кожний 
двір. Г.  Г.:  І  всі мої діти, онуки  – хрещені. Зять кри-
ком кричав, а я йому: «Значить так, сядь, я тебе з со-
бою не беру. Діти должни буть похрищені. Всьо». Як 
узнают – то не дай Бог! На дому хрестили. Я в церкві 
[хрестила], тільки нелегально – не регістрірували, бо 
тоді передадут в райком партії, і буде по партійній лі-
нії. Це ж таке робилося, що страшне! А тепер всі кла-
няються, стають навколішки. От скажи, ну чого воно 
так стало, ну чого воно так стало?! Точно, шо модно. 
Ні, ну чого вони вчора кричали, що нема Бога, а сьо-
годні падають до землі?! Оце мене бісе! Де, в якому 
городі я не була, якщо у мене є час, я обізательно від-
відаю церкву. І все подивлюся.[...] С. В.: Як ідуть на 
хрестини, обізатєльно беруть з собою хлібину і пода-
рок. Раньше який? Це тепер несуть гроші, різні іграш-
ки. А тоді які іграшки? Несли хто два метри ситцю, 
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хто… в основном таке… хто пельонки. Це ж раньше 
дефіціт було – особливо дєтська одежа. [...] С. В.: На 
другий день збиралися похмелятся – називалося «по-
хмеляться». Гуляли ще лучше, ніж на перший. Знову 
до рожанці йшли. У нас на свадьбі катали на другий 
день. Ідем посуду банить. Або косточки перегризать. 
Похмелялись. Розходяться гості, кажуть: «Приходьте 
завтра похмеляться. Ви ж глядіть, приходьте завтра 
похмеляться». Похмєлка  – це та сама гульня, тільки 
зранку. Похмєлка зутра начинається. [...] Г.  Г.:  Тоді, 
дєтка, на хрестини готували так: в основному карто-
шку – називали «жарене». Мнясо обжарять, картошку 
туда, ну таке, як соус, тільки «жарене» називалось. 
Все воно піджарювалось до кучі. Це одне. Кисілі – мо-
лошний кисіль, фруктовий кисіль. Фрукта якась, як 
буде, який сезон. С. В.: Холодець зимою. Пирожки з 
сметаною. Г.  Г.: Ну холодець. Пирожки з сметаною. 
Потом  – компот варят, а пить  – такі стаканчики по 
50 г – раз піднесуть і два – і всьо. Так не в плиткє жа-
рили, а на печі. Такі сковороди здорові – піч горить! 
Жариться баранина, тоді в основному баранина, так 
пахне на всю вулицю як ідеш – не дай Бог! А карто-
шка на другій сковороді жариться. Там таке  – зараз 
і не вміють, і не жарять, і нема з чого жарить! Кисіль 
останнім ставили. [...] С. В.: У рік обізатєльно хрещені 
приходили, кумов’я, і батько хресний з матір’ю хрес-
ною стригли дитинку. І накривався стіл – ну, причина 
для гульні була. Волосячко клали в конверт, і як ди-
тинка виросте – віддавали. У мене Віті і досі лежить. 
Такий обичай був. Обично в конвертик. 

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  С. В.: Мої вже діти виросли – двоє по-
лзунків було  – трикотаж байковий дядько з Москви 
привіз. Прапорщиком служив на полігоні і ото без-
платно їздив. Тоді ж мода була в Москву їздить ску-
пляться. І оце Вітя маленький якраз у мене був, а він 
поїхав і привіз двоє ползунків. Так це вони були тіль-
ки на празнік. Це ж мода така була: як ідем на свято – 
масові гуляння були, кіно, мітінгі – ідуть всі з дітьми. 
В селі ж багато молодьожі було – ідуть, дітки несуть: 
«Ой, де ви взяли ползуночки? А ми такого і не бачи-
ли!» А  вдома  – в чому попало. Дома  – шо там? Вдо-
ма зразу полів не було – долівка. Попісяв, розмазало 
і пішло дальше. 

ПЕЛЮШКИ  С.  В.:  А  пельонки драли. Було дві-три но-
венькі  – у больницю і в гості іти. Пельоночки бере-
жеш! У мене так і Наташа, і Вітя виросли. Ночних тоді 
не було – обичні рубашки тоді були, так же ж, з пле-
чиками; чоловічі рубашки – спина вилізла, а рукава, 
бока. Рукава – підгузничком, а бока – на пельоночки. 
Тільки старі тряпки, тільки старьйо рвали. Тепер он 
на горищі мішків десять лежить тряпок, а раньше все 
уходило ж на тряпки. Тепер і посуду банить тряпки не 
надо – купив мочалку і все.

АБОРТ  Г.  Г.:  Аборти гріх, але як поштрафились  – ро-
били. Всього було. І  от абортів умирали, бо роби-
ли вдома нелегально. Бабки робили вдома, або й 
самі. Самі ковирялися, щось туди вставляли – якійсь 
«буш» називали – якусь паличку вставляли в матку. 
Буш – якась така паличка, чимось відкривали матку, 
а то пробивали і від кровотечі помирали. Але в моє 
врем’я, в моє врем’я вже такого не робили. 2  [крб] 
50  [коп.] в Осипенко [в лікарні], 7  км  – і на другий 
день вдома. 2  [крб] 50  [коп.] коштувало. По селі, ти 

ж знаєш, було таке. Це ж жизнь, це природа. Ну, по-
любила, це ж ще Шевченко писав. [Читає напам’ять 
Т. Шевченка «Катерина»]. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ», КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУ-
ВАННЯ  Г. Г.: Вечерю носили на Різдво. В первую оче-
редь – бабушкє і дєдушкє, рідним батькам. Ну послі не 
живуть. Тепер же не живуть. І раньше то більше жили 
з батьками, но єслі живуть з чоловіковими батьками, 
то в першу очередь несуть родичам – дєдушкє, бабуш-
кє, хрещеним батькам, тьоткє. Разні вечернікі. Є такі, 
шо ідуть з двора в двір, а єсть такі, шо до родичів. На 
Святий вечір ідуть. Несуть кутю, пиріжки в тарєлоч-
кє. Даєш – вона попробує, і ідеш далі. Кажут: «Батько, 
мати прислали з вечерей», поздоровляют з празніком. 
[...] Г. Г.: А рано-утром хлопці ходят, рожествуют. Бід-
ность була. Максим був – багатий дід – двоє дуже ба-
гатих людей в то врем’я було. А ми прийдем, і він дає 
нам по рублю. А ми ж його ніколи не прозіваєм, хоч 
весь світ погібає! Всьо равно ідем співать. Він витягне 
копійочки, трясе-трясе ними – і роздасть нам. А ми: 
«Дядько Максим, ви ж такі багаті, у вас же нема ді-
тей – дайте ще!» А він: «Співайте ще». І ми стаєм і пра-
вим ще! Він додасть нам ще по п’ять копійок. Ходили! 
Після обід дівчатка ходят колядувать. На Новий год 
ходят хлопці, співают – рано утром.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Г. Г.: Єслі дитина умре, младеньчеське 
таке, таку хворобу називали. Єслі дитина умре нехри-
щена, значить, на кладбище не дадуть ховать дитину – 
поза кладбищем. А у нас же там в кажного свій рід – 
Боже сохрани! Строго-настрого! 

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Михайло-Лукашеве
Записав Ю. Бідношия 22 вересня 2011 р.  

у с. Михайло-Лукашеве Вільнянського р-ну 
Запорізької обл.  

від Рогачової Олександри Василівни, 1933 р. н. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Чи були бабки, які шептали?] 
Були бабки, померли вони. [Від чого вони лікували?] 
Ну, од усього вони: і дітей лікували, і стариків лікува-
ли – все. [Чи Ви колись ходили до них?] Нє-а! Ні. Се-
стра дітей носила од перепугу, як ото злякається або 
теляти, або корови, собаки. Ходила. Вони виливали. 
Ну, як вам сказать… Воск у миску наливається, роз-
палюється – і вони шось накривають, і ото шось шеп-
чуть, отаке. І видно. Моя дочка як злякалася, сестра її 
носила… я на роботі була, на дойкі… носила, так при-
ходе, каже: «О-ой, Шура! Усе! – Каже, – і Ліда стоїть, – 
каже, – і корова». Билась у сусідки корова, і нагнала – 
й вона тікала і ото злякалась. А тоді розтопляють те і 
опять же ж заливають. І опять дітей приносили. І од 
младенчеського, і од усього… [Од младенчеського] 
ну, тоже ж так. Шептала баба Оляна і ото те, наливала 
так, і видно все, все чисто видно. [Чи показується те, 
від чого злякалася?] Да, маненька коровка і дитинка. 
[Чи яйцями викачували?] Викачували, ну я не знаю 
цього. [Чи зуби лікували?] І зуби Оляна баба лікувала, 
нашіптувала. Я ж не ходила. Знаю, шо це тьотка моя 
лікувала… [Як люди до таких бабусь ставилися?] По-
магали, платили їм…

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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Записав Ю. Бідношия 22 вересня 2011 р.  
у с. Михайло-Лукашеве Вільнянського р-ну  

від Бабенко (Мікотіної) Ганни Олександрівни,  
1938 р. н. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, КОЛИСКА  
[На який день після народження дитину купали?] Та, 
ну, як купали?.. Щас… ну, напримєр, як у мене діти 
були, так у больниці, я знаю, чи їх купали чи не ку-
пали? Нас тоді ж не допускали. Щас вони з мамками 
ж лежать, а тоді ж нє. А на дев’ятий день тоді випи-
сували – ото ж приїжджаєм додому, купаєм тоді. Ну, 
в мене свекруха була, мені свекруха купала. Мої діти 
вже поженилися, та в їх… ну, мої внуки, короче, так я 
ходила, з невісткою ж удвох купала. Вода кип’ячена, 
ну шоб тьопленька так була. Ну, ми марганцовочку 
клали чуть-чуть. Ну, а потом ту череду, єсть траву 
заварюють  – отаке… [...] Так кажуть, шоб до захода 
сонця [сушили пелюшки]. Шоб не висіли пелюшки 
надворі. Нада забирать на ніч, шоб не було. Сонечко 
заходить – нада забирать. [...] [Чи Ви пам’ятаєте, які 
старі колиски були?] Я не пам’ятаю. [Чи у вас у сім’ї 
були менші діти?] Менша ж ось у мене сестра соро-
кового года, я ж з тридцять восьмого. Та підвішені 
[колиски] були, таке, як коритечко, просто. А в моїх 
уже дітей таку дерев’яну кроватку просто зробили, дід 
зробив… А так… Та матрасики ж такі, сіном наб’ють, 
та положиться. Як раньше було? А то вже, як стало, – 
пір’ячком. 

«ПОСТРИЖИНИ»  [Чи стригли дитині до року волосся?] 
Нє, не стригли. Тіки в год. Он у мене до сіх пор, оце 
ж прибираю, це вже йому  – одному піїісят три года 
сину, а одному піїсят. Так у мене волосюнечки їхні, як 
годік був, того й того, – лежать. Ну, по кусочку я взяла 
собі заховала. Так вони до сіх пор у мене лежать. Щас у 
шифонері старому прибирала – і дивлюсь, так вони й 
лежать там, от. А так… ну, викидали ж чи спалювали. 
Спалювали. Ну, кажуть… Не знаю, чого ніззя вики-
дать… Шоб згоріло, шоб голова не боліла там – отак 
кажуть. Не знаю: так чи не так. 

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ  [Чи дозволяло-
ся до року дитині зістригати нігті ножицями?] Ну-у, 
ми обрізали. А є, шо скушують, ну я не скушувала. [Чи 
показували дзеркало дитині?] Раньше до годіка не по-
казували. Ну, не знаю чого, не знаю. А зразу [тепер] 
його крутять перед зеркалом – тіки народилося, уже 
його показують. Так шо, не знаю, яку роль іграє.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Ну, в основном це дєт-
ські були – скарлатина, курь. Раньше це таке воно було. 
Це й простудні заболіванія… [Чи зверталися до ліка-
ря?] Та до лікаря, до лікаря. Це і я, мама розказувала, 
шо годік мені був, я заболіла скарлатиною, так у боль-
ниці лежала, у нас тут була больниця, я в больниці ле-
жала з мамою. Ну, а ми ж уже тєм болєє, шо в больни-
цю своїх возили ж. [...] А, булавочку пристігали, шо то 
ето ж… На кроваткі, де спав, хрестик же ж висів той, 
шо батюшка ж надів там. Ну, а меншого не хрестили, 
в того не було нічого. Булавочку пристібали, канєшно, 
шоб не зглазили. [Хто може «зглазити»?] Ну-у, люба́… 
Єсть даже й ненавмисно може буть. Людина сама по 
собі не знає, шо вона там глазлива. Ну, як… От гля-
нула: «Ой, яке хороше дитятко!» Може, тіки подума-
ла, воно вже начинає беспокоїть там його, плаче або 
шось таке. А єсть, може, й такі зависні, шо і навмис-

но. А тоді ото до бабки носили. Бабка в нас тут була у 
Лукашеві така, шо лічила, баба Горпина. І оце ж вона 
ето… ну… Я не носила діток своїх, не носила. А моєї 
зовиці, чоловікової сестри, вона тут з мальчиком сво-
їм була якраз, йому місяця чотири, може, було… ну, 
не спить дитя, кричить і кричить, і кричить… Так ото 
свекруха за того, це ж її внук тоже ж… за ту дитину – і 
до баби Горпини ото понесла. Ну, то баба Горпина там 
шось вичитувала, шептала, шептала – і все, став спать. 
А шо воно? Помогло ж. Чо він тоді кричав, не знаю, ну 
дитина стала спать. Не знаю, шо вона там. Шось шеп-
тала, шось вичитувала. А шо? Молитва якась… А то 
єсть і виливають, на віск там виливають, яйцом шось 
обкачують, ну, короче, я не знаю… Не спить дитина, 
не спить, не спить… Кажуть: «Нада до курей поне-
сти». Ото носили в курник до курей, шоб спав, – кури 
ж то рано лягають спать. Ото таке. Я нікуди не носила 
своїх, нічого. [Що потрібно казати, щоб не наврочити 
дитині?] «Тфу, який паганий!» 

ІГРАШКИ  Іграшки в основному були ці ж… резинові. 
Малий мій, такий гармоніст у нього був, «ламіст» ка-
зав, «ламіст»: «Бабушка, дай мені ламіста мого», – то 
гармоніст. Це в його було на гармошкі резиновий 
мальчик, то медведик резиновий, ну таке. Такого ж 
не було, як зразу [тепер]. [Чи були раніше саморобні 
іграшки?] Раніше, може, і були, ну в нас не було. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  На капусті, найшли на ка-
пусті, о. Ну вони зразу… це тоді ще… ми вопше нічого 
не понімали, а наші діти, може, чуть-чуть… А  зрáзу 
діти  – то їх не обдуриш! Он Гєнка Ванін, шо приїж-
джав, зовиці моєї, чоловікової сестри, хлопець… так 
ця каже, вже йому год одинацять було чи двінадцять, 
вона другим… дєвочку родила, ходила. Ну, каже: «Ось 
піймаєм тобі сестричку на капусті». «Мама  – а в го-
роді Бердянські вони жили,  – мама, я знаю, как оні 
оттуда… не на капусті, а как оні туда попадают, я не 
знаю»… То ми так сміялися… Вже їх не обдуриш… 
[Скільки років йому було?] Та вже год одинадцять-
двінацять. Він шіїсятого года, а дєвочка родилась в 
сємісят втором – двінацятий год уже йому був. 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

м. Мелітополь
Записала М. Курінна 3 вересня 2011 р.  

у м. Мелітополі Запорізької обл. 
від Демідіон Клавдії Іванівни, 1932 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  [Чи пам’ятаєте Ви, щоб 
пологи приймали баби-повитухи?] Бабкі дома прі-
німалі. [...] Мєня і брата уже в Пріазовьє в больніце 
[мама народжувала]. А так билі, конєшно, роженіци, 
шо дома рожалі. [Чи існували якісь обряди, щоб по-
легшити страждання жінки, яка народжувала?] Нє 
знаю я етого, нє знаю. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Із родствєн-
ніков. Ну, у мєня, напрімєр, билі чужиє. Била сосєдка 
кумою, в общєм, крьостной матір’ю. А папин друг – 
крьостним отцом. Да. У  нас, напрімєр, у брата одін 
крьостний і у мєня одін крьостний. Одна мать у брата 
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і у мєня. Нє так, шо мнє одніх вибірали, а єму другіх. 
У нас одні билі крьостниє. Ну я, напрімєр, нє слиха-
ла, шоб крьостниє забралі дєтєй [коли помирали рід-
ні батьки]. Я нє слихала такого. [...] Крьостная даріла 
матеріал, а крьостний дєньгамі. Крьостний [дарував 
хрестик]. [...] Ну, стараліся, шоб до годіка гдє-то по-
крєстіть. Даже биваєт мєсяца трі–чєтирє пройдьот, 
уже і крєстят. [Чи хрестили дітей за радянських ча-
сів?] Да, да. 

«ПОСТРИЖИНИ»  [Чи були раніше «пострижини»?] 
Билі. Конєшно. Ето ж на годік стрежуть. Гуляння 
било. Крьостная і крьостний [стригли]. Обично вирє-
залі вот тут на макушкє, крєстік вирєжут, а потом уже 
родітєли стріглі самі.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Мама пєрєвя-
зивала груді, шоб молоко нє шло. Туго завязувала, 
шоб молоко нє поступало. Било і до года [годували 
груддю], і до двух лєт, єсть і больше. Хто как. Напрі-
мєр, я вот дочку… она сама у мєня просіла, потому шо 
молока в грудях нє било.

ОРІХІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Мала Токмачка
Записала Ю. Буйських 21 вересня 2011 р.  

у с. Мала Токмачка Оріхівського р-ну Запорізької обл.  
від Мухи (Шарай) Катерини Платонівни, 1930 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  [Чи була така баба, яка 
пологи приймала?] Була. Моя мама приймала роди. 
У степу, були в степу, це якраз во врем’я войни, були в 
степу, і женщіна тоже була в положенії і рожала, і вона 
приймала. І оце був похорон, цей унучьок уже ж бабу-
сі приходив на похорон. І вона [мама] вмерла, так він 
приходив. [Плаче.] Да, шо вона приймала роди, при-
ходив. І оце дочечка в мене вмерла, тоже він приходив. 
Внучок, це бабусін унучок, а мій уже ж як? Внучкі – це 
так називали раньше, внучьок. Ну, так як і тепер же ж 
називають внучок, отак же і тоді тоже – унучки. Він 
общавса, все врем’я общавса, і мама його общалася, 
ось. Ну, а шо ж – це така жизнь, ось, канєшно. [Якого 
віку були баби-повитухи?] Ну, канєшно, вже ж не кли-
кали таких [молодих]. Як моя мама із шостого [1906] 
году, а це було, мабуть, у сорок первім [1941] чи сорок 
другім [1942] годі, оце вона приймала. Оце такі [були]. 
Разні, разні, хто зможе, той і робить це, хто хоче. [...] 
Степ, де сіяли пшеницю, таке оце вони скірдували, от 
солому як молотив комбайн  – все тоді женщіни ро-
били, все було на женськіх руках. І вона під скіртою 
родила. Це в степу – осьо через дорогу туди геть далі 
чи через путя геть дальшей. Начались схваткі, і вона 
родила, і мама приймала оце ж роди, в степу. Врачі… 
Які ж тоді врачі були во врем’я войни? І в степу, дале-
е-еко, оце скіки-то кілометрів в степу, а воно так по-
лучилося, шо якраз, то і мамі прийшлося, прийшлося 
мамі приймати роди. [Чи в селі вона приймала поло-
ги?] Ні, ні, це тіки раз, ось, в степу, а то всякой [не-
розбірливо] так було. Ну як, неподалеку як случалося, 
то вже гукали таких женщін, от, які, вопщєм, могли 
зробить це. Раньше повитуха називали їх. Повитуха 
казали оце які женщіни приймали. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Канєшно, канєшно [раніше 
багато дітей було], не скіки, як тепер. Шо ж?.. Ну як 
же ж тепер? Ти ще молоденька, ти ще не знаєш, шо… 
Попробуй теперечки воспитать дитинку. Теперачки в 
хароших сім’ях – одно-двоє. А це п’яниці тільки такі, 
вони і рожають, потому шо їм гроші платять. І вони 
рождають і рождають, і рождають, аби їм дєньгі пла-
тили. А нормальна симня таких не воспитає детей. А в 
їх шо – вони гроші получили, пропили і все, а дітки 
ходять попід тинню. Нас було двоє [у мами], потому 
шо мама не вспіла народить. Мама шостого [1906] 
году і двоє нас народила, а тоді ж в тріцать дєв’ятім 
[1939] батька забрали і все.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Чи могли баби-повитухи ліку-
вали діток?] Ну, тоді вже ж як могли, тоді як могли. 
[Як дитинка плачеться, дуже кричить вночі] насили 
до бабушок. І  тоді ж були бабушкі такі, шо лічили 
дітей од младенська. Раньше дітки, це багато, воно і 
теперачкі єсть, дітки боліють цим младенскім, нужно 
тіки до бабки, врачі не помагають. Єсть такі врачі, шо 
оце лічать-лічать, а тоді кажуть: «Шукайте собі дру-
гого врача». Опщєм, це бабку таку, шо це младенське 
ліче з діток, діткам. [Чи казали, від чого «младен-
ське»?] Єсть родиме: от мама ходе тамечки, дивиться 
або перелякається, або шо – от те родіме. А єсть – ро-
диться та дитинка, тоже чого-то злякаєтьса. Ну, отаке 
младенське. З ляку буває, да. А буває, родиться отож 
дитинка ще маненька. Єсть такі, шо виживають, а єсть 
і не виживають, єсть помирають дітки.

Записала Ю. Буйських 21 вересня 2011 р.  
у с. Мала Токмачка Оріхівського р-ну Запорізької обл.  

від Максимової Олени Пилипівни, 1941 р. н., 
 родом із с. Вербове Пологівського р-ну  

(мешкає в м. Оріхові)

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  Да, «повитухи» у нас ка-
жуть. Ну, повитуха. О,  тільки начинаєця схватки у 
женчіни, вони бігом: «Іди по повитуху, вези». Ну, 
після войни тоже [були баби-повитухи]. [...] Я знаю, 
наша сусідка… Ну, й самі рожали ж, було ж таке, й 
самі рожали, кажуть, прям під скирдою. Пішла, роди-
ла, у хаті, каже, повно дітей, нема де лягти, одна хата. 
[Коли йшли на роботу після пологів?] Та-а-а! Тіки ви-
сохла  – і на третій день уже всьо. Да, тоді було таке 
времня.

АБОРТ  Були-и-и, я знаю, шо одна померла – аборти дє-
лали [при цих словах понижує голос]. Тайно, тайно. 
І оце і повітуха була вона, і вона робила аборти. І  її, 
да, таки розоблачили, і я знаю, шо діти самі жили, си-
роти, ну, нікуди ж не оприділяли, кажуть: «Посадили 
матір». Ну, їй шось там года три. Гріх великій… І сама 
вона, повитуха, сама оце ж робила аборти, отаке. Ну, 
робили, робили, вмира-а-али. Другий раз зробе аборт 
і вийде, і вже не в состоянії іти, так її вона сама би-
стро помагає отуди подальше отвести, а там уже хай 
як хоче – чі хто додому довезе, чі, може, вона там і по-
мре, шоб ніхто не знав. Ну, люди ж догадувалися, шо 
раз аборт, то це вона була у Насті – отаке було. [Що 
буде на тому світі з матір’ю, яка робила аборти?] Ну, 
знали. Та ну-у! Тоді не балакали. І тим більше, шо в нас 
церкви позносили, і в нас уже, уже в нас село Вербове 
таке отдальонне от… од міста, і церкви не було довго, 
даже і січас там шось таке.

ОРІХІВСЬКИЙ  РАЙОН
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136 ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ

Записала Ю. Буйських 21 вересня 2011 р.  
у с. Мала Токмачка Оріхівського р-ну Запорізької обл.  

від Галушки (Зубкевич) Надії Пилипівни, 1927 р. н.,  
родом із Тернопільської обл.  

(у с. Мала Токмачка мешкає з 1949 р.) 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  [Чи були такі баби, що 
приймали дітей?] Та були, казали, но я до таких ні [не 
ходила]. [...] Я в больниці родила. Я в больниці, і тут я, 
в Токмачки, всіх трьох родила. Тут була больниця, і я 
всіх трьох родила в больниці. Слава Богу!

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Чи хрестили дітей у радянські 
часи?] Да, хрестили. Да. Тут була церква, тут і хрес-
тили. А  одного сина я хрестила вже ув Оріхові, а то 
хрестила я тут.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Бага-
то було, а тепер уже нема. [Скільки у Вас дітей?] Троє. 
Два сини й дочка. Сама перша дочка і два сини. Один в 
Валабині живе син, а один тут, в Токмачці. [...] [Хто ви-
бирав ім’я – священик чи самі?] Нє, самі. Да. У мене те, 
ось перва дочечка родилася, а брат в армії служив мій, 
ну, там він на Западний живе, ага, і його Ваня звали, і 
він, і вона все, він письма писав, і вона: «Нехай тіки буде 
братік Ваня, нехай так буде братік Ваня». Так і вийшло. 
А це вже, а це вже як родився от другій син, та батько ж 
хотів, каже: «Хай буде Аліксєй». – «Хай буде Аліксєй», – 
як батько каже. А дочка – Люба. Люба – то як тьотка її 
рідня, в неї Люба була дєвочка малєнька, і вона вмерла. 
«І вона нехай, – каже, – коли те, назве мені Любою». – 
«Хай, – кажу, – буде Люба». І так вона і є Люба в мене.

АБОРТ  Я  знаю, шо я в больниці як лежала, так одна 
прішла оборт робить – ой, та не дай Бог! Вона каже, 
вона робила сама, і її привезли готову вже у больни-
цю, да, так туди у нас больниця була. Як вона кричала 
бідна! А вона каже: «Скажи, хто робив?» Вона каже: 
«Я сама робила». – «Скажи, хто робив?» І так і вона не 
сказала, хто їй робив, но зроби… Да, в якоїсь баби не 
зробила. Вона бідна, о-ой, я подумаю – так страшно! 
Но вона, та вже жінка вмерла, її вже нема. [Чи вва-
жався аборт гріхом?] Не знаю. Гріх казали, гріх, гріх 
великій це робить. Ото і всьо, ото так.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Тарасівка
Записано О. Ціомашко 1 липня 1998 р.  

у с. Тарасівка Чернігівського р-ну Запорізької обл.  
від Горишкіної Марії Віталіївни, 1930 р. н.  

(у с. Тарасівка мешкає з 1980 р.)

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітна жінка не должна кішку ногами 
бити, бо дитина буде обросша мохом. Не должна при-
сутствовать на пожарі. На покійника тоже не должна 

[дивитися]. Шоб руками ніде не схватилася, ні за тіло 
з переляку – остануться на дитині плями. Не стригти-
ся. [Чи можна було відмовляти вагітній у проханні?] 
Не можна, шо забажала, те нада виполнить. Зараз і то 
вагітну жінку пропускають в очереді. Кажуть, моль 
все поїсть, як не даси, чого просить.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ 
КУПАННЯ ДИТИНИ  [Хто допомагав при пологах?] 
Баба-повитуха. Вона сповивала дитину, принімала 
роди. [...] [Чи відомі у вас засоби, спрямовані на по-
легшення страждань породіллі?] Виганяли чоловіка з 
хати раніше. Давали з трьох… воду пити чоловікові… 
(?) Жінці. Давали воду з трьох зварених яєць. [...] Баб-
ки були. Пуповиною зав’яжуть, одріжуть. [...] Дитині 
клали череду, шоб очистилося тільце. А купіль вили-
вають туди, де ніхто ногою не ступає. Виливать нада, 
поки сонце не зайшло. Лучче на другий день вилить. 
[Що клали в колиску?] Печиво.

РОДИНИ  Мали право приходити чисті люди, щоб мі-
сячних не було. Це все на дитині буде – і вавки ́ раз-
ні. Не пускали до породіллі глазливих. Родичі, зна-
йомі ходили. Говорили, шо до сорока днів не можна 
приходити, до шести неділь. До породіллі не можна 
приходити з пустими руками. Печиво несли, дитині 
пельонку, простинку, рушничок. [Чи відомий зви-
чай вигонити чоловіка породіллі в сіни?] Чоловіка  
вигонили. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», 
ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Стрічений кум. Брати і 
братів, сестер – хто як хотів. Було, шо по двоє дітей 
один і той же кум [хрестив]. І  чужого можна брать, 
і свого. Раньше кума брать  – кого першого зустрів, 
ото твій кум, вийдеш на вулицю, кого побачиш. В ко-
жух кладуть [дитину]. В нас на кожух клали. [...] [До 
церкви хрестити ідуть] батько і мати хрещені. Бать-
ко і мати рідні не ходять. Куми слухають в церкві, шо 
батюшка каже, і повторяють. Як уже похрестив дити-
ну, обязательно дитину должен взять в матерію, яку 
хрещена купила. А тоді заматують і ідуть додому. [...] 
Сідають за столи, хрестини відмічають. Поки вони в 
церкві, там вже наготовили. Обідають, потрошку ви-
пивають за новорождьонного, шоб здоров’я в його 
було. Бабка-повитуха обов’язково. [Які страви пода-
ються на хрестинах?] В кого що є. [Що дають гості на 
хрестинах?] Обов’язково подарунки: роспашонки, пе-
льонки, матерію, повзунки, рушники, іграшки. Печи-
во приносять обов’язково. Чи хліб, чи бублики, пря-
ники, хто сам спече, хто купить. [...] Я знаю, шо печуть 
квітки, як печиво. Потім за столом роздають гостям.
[...] Вона – чуть лі не як друга мати. Уже взросла дити-
на, а знає, шо це баба-повитуха. Чуть лі не на покуті 
сидить. Сама главна в гульбищі. Бабі обов’язково да-
рують або на плаття матерію, раньше називали «паро-
чка» – спідниця і кохта.
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ  
РАЙОН

смт Верховина
Записав О. Васянович 8 липня 2012 р.  

у смт Верховина Івано-Франківської обл.  
від Гаврищук Ганни Дмитрівни, 1934 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Колись казали «тєжка ́». Це нефайна 
назва, «вагітна» – то краще. «Беремінна» – це не по-
нашому, відтак по-руськи. Поліжниця  – ця, шо має 
родити. Породільниця  – народила. [Що не можна 
робити вагітній?] Аби шось горіло, аби шось вона си 
вергла [злякалася]. У нас є одна жінка, шо си вергла 
миш, мишка була, – отак о є кусочок і волосся. [По-
казує на щоку.] Єк ухопилася, ймиласи [ухопилася], 
то так і є. Як перепудилася [злякалася], то шоби за 
себе не ймиласи. Єк украсти, то дитина ходить така 
злодійка. Через забор най би перелізла, аби в дирку 
не йшла. Як в дірку піде, то дитину корчі берут. Так 
коле та болит. Василько так попав у корчі, так дитина 
слабувала. Брат мій, Василько ́. Так ходили да три ́душі 
вертіли. Якас баба. Вертіли у дереві свердлом, тоді 
пшали туди. Він пам’ятає. Мама пішла з ним, бо він 
голосивси, голосивси. Мама зібралася та й пішла. 
А ми вже прийшли та й питаємо: «Васильку, шо тобі 
там баба робила?»  – «Пхала мене в дирку»,  – каже. 
Вона вертіла свердлом, свердла якіс мала. Робила ґно-
ти. Да тими ґнотами забивала ті чопи чи шо. То я не 
гонна вам сказати. Не виділа на свої очі. Як відвертіли 
ці тридуші, да пішов д’хаті хлопец – хлопец зачав їсти, 
хлопец зачав краще бути, веселіший, не скаржиться, 
шо його болить усюда. Це тридуші дуже пагане. Звер-
ха – то байка [байдуже], щоби між латки не лізла. Це 
таки дуже шкодить. То в’єзали на пальцях червоне. 
[Чи можна вагітній ходити на похорони?] Таки, ви 
знаєте, шо не можна. То таке на дитину передаєцця. 
Не мусила би йти. То мусиш іти [до родичів]. Казали, 
аби в’єзали на пальця ́х червоне. [...] Ви знаєте, були 
такі, шо угадували. Та не всі угадували. Шос на жінці, 
шос на гребені клали, а шо – я вам не годна сказати. 
Шос на гребені клали, та шо… шос вна озме. То і так, 
і так на жінку… То це було, але я вам цего сказати 
не годна. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У  СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ  ДИТИНИ  
У батька нас було четверо. Був брат Іван, так і є, там 
у Ільці. Брат Василь помер. Дуська, сестра моя, та й 
я. Я найстарша була, потому була Дуся, а потому був 
Іван, а відтак Василько з сорокового року був. Той був 

з тридціть восьмого, Іван, Дуська – з тридціть шесто-
го, а я – з тридціть четвертого. [Скільки у Вас дітей?] 
Два хлопці  – Василько та Ігор. [...] Ви знаєте шо, я 
клала [називала] Юру, я клала від хати Юру. Була моя 
сестра Дуся поїхала з якимись людьми аж у Воркуту, 
там у якоїсь жінки був хлопчик, звався Ігор. Вона там 
того хлопчика так любила. Та й каже, шо я таки по-
кладу Ігора та й всьо. Та й поклали того Ігора. При-
ходять вони д’ хаті да й сміються, та й кажуть: «Ми 
так тобі поклали, як хотіли. Поклали собі Ігора». Так 
можна було класти і це, і це. А там якийсь Теодозій, 
шо на Теодозія та днина була, шо родився. Називалося 
у тому календарі, шо Теодозій. Так і лишився Ігор, а 
мав би бути Юра. Кожен, шо любив, то-то і клав. Те-
пер такі імня, шо я не годна і нагадати. У нас от Настя, 
то вже Ігор клав Настю. То вже мама моя називалася 
Настуня. Василь та Иван – то вже так дєдя собі клав. 
У Василька цього, шо вмер, була Оксана. Була дівчина 
така з Житомира, вони то-ту Оксанку дуже любили. 
То Ігор каже: «Василько, ми тільки Оксану покладе-
мо». Вона, то-та дівчина, поїхала собі у Житомир, а 
ми собі будемо мати Оксану. Ми собі поклали Окса-
ну. А Наталка… Наталку тоже так христили, шо мала 
бути Катерина. Але ту вже христили, шо клали двоє, – 
так Катерина та й Наталка. Тоже того вуйка якогось 
нашого, маминого рідного брата, хрестили Наталоч-
ку. Вуйко був десь туда – та й Наталка-Полтавка. Такі 
назви, знаєте, говорили. Вона робе собі на Катерини 
якийсь храм собі, шось таке, але Наталка та й Натал-
ка, то ніхто і не знає ніяк, крім Наталки. У мого Іго-
ра, у невістки, старий дєдьо [тато] був Дмитро, дєдя 
на своє імнє поклав Дмитра. У цих, шо родивси хло-
пец, далі поклали Дмитра. Так шо – Дмитро, Дмитро, 
Дмитро. Тепер знов родивси у Дмитра сина, хлопец, 
то дідо знову постає, шоб далі класти. «Та ні,  – по-
стає,  – вже буде инакше имнє». Поклали имнє Саш-
ко. «А яке имнє ви кладете? Кладіть Ивана або Петра, 
або якогось такого. А то все Дмитро та й Дмитро, та й 
Дмитро». З родини шось таке є, шо таке имнє кладут. 
Дивлятси. Але то вже зараз є церковні календарі. Хо-
дили до церкви, то там на казанні піп казав, шо там у 
понедівнок – таке сєто да таке. Мені вже поклали имнє 
Анна, на бабине имнє. Тепер у нас мала є Софія. Ну, та 
ми хотіли Лесю. Їй поклали двоє. 

БАБА-ПОВИТУХА, «НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ», ПУ-
ПОВИНА  У нас даже мама моя, тут якась жінка роди-
ла, та й уже не було коли бігти, та й побігли за мамов, 
та й мама помагала. Та-то були в нас жінки. Єк мама 
родила, то була якась така Ельця та й приходила. Бо 
то дома родили, не йшли туда, навіть цього в моді 
не було. Спеціальна була така. То спеціально. Знаю, 
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шо мама моя ходила до тої жінки тоже. То така жін-
ка була, шо помагала та й робила. Чоловік в неї був у 
німці. Та й так, шо вона мала дівчинку лиш. То вона 
ту дівчинку нам – то ми вже граємо. У них там була 
окрема хата. Вже донька її, вона робила у колгоспі, то 
вже дали їй хату. Коли то родили вдома, то такі жінки 
дуже старі були, давні дуже. А коли за колгоспів – то 
вже лікарні. [...] Я знаю, шо то було, шо родилоси в 
мішку. То казали, шо в Гаврилючки родився хлопець у 
мішку. Ніби з тим мішком собі шось вибореш. То наче 
щасливе шось буде. Але я нічо не кажу, шо то дістав 
оту холєру чи шо?.. Чи то простату, чи якусь ту… То 
нічо не можна було зробити. [...] Давали ту пуповину, 
ніби дитина має сама розв’єзати, як уже виросте. Да-
вала хлопцям. З роддома як пускали д’хаті, то подава-
ли мені. Розв’єжеш усе, шо надумаєш робити. Пупик 
той, шо дитина часом не розв’єзуєт, то зберігают. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  [У купіль] водичку сєчену 
кладемо, навіть хрестиш водичку. Мама допомага-
ла, прийшла ця сестра, шо ткала так файно. Купала 
вечером, шоб спав на ніч. Казали міряти колінце до 
лічка, шо ніби він не звихнений. Я  висипала [воду] 
собі коло єблінок [яблунь] вранці. Кажут, шо на ніч 
не можна нічого; ні пелінку винести – нічого. Як сон-
це заходило, а я хотіла мити ввечір, то треба – сон-
це є – воду внести в хату. Шоб ніхто не тівав [чіпав] 
ту воду. Аби не брати у хату до чогос. Так на купіль 
дитинці. [Що означає вислів «дитя переміниться»?] 
Я шос таке робила, але то Василеві, бо Ігор вже був. 
Було, шо не спало, шо, ну… Брали воду, несли за дни-
ни класти собі, шоб горіло, у стару кварточку таку. 
Накласти ватерку, аби пройшов димок тут у горщеку. 
Як потухне вогонь, то я те горщечко витягну суда та 
й тоже цим мила, шо було. Помагало. То такі давні 
примхи то таке. 

РОДИНИ  Приходять, хто си ніби бажає. Колис то масло 
несли або єйці, хліб. Жінки переважно. Хіба би якіс 
такі, шо чоловік… на ро ́дини приходили. Є, шо чоло-
віки приходєт. Як чоловік прийде у хату, то єк хлопец, 
то у чоловіка шєпку хапали чи капелюх. Шоб шєпка 
хлопцеви була, а ти, єк хочеш, то викуповуй. То вже 
мусів метати [давати] гроші, шоб капелюх забрав. 
А єк дівчинка, то ні. То є мама, а єк нема мами, то вже 
прийде сестра. То на день-два вперед роб’я. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ  В  ЦЕРКВУ  Мама рідна іде на 
хрестини, да не кожда, бо їй не можна іти у церкву, 
доки піп не заведе її у церкву. Йде мама, лишаєтси 
надворі за порогом, ту дитину піп бере і читає там 
коло порога. Усі люди тримаюцця попови за фелон-
чик та й цю дитину, котру куми мають, та й заходять 
до престола. Там уже ту дитину хресті. Усьо. Мами ще 
нема, мама за порогом, бо їй не можна ще увійти. Я би 
казала, шоби уже і маму ввів піп. Але шось не вів. Так, 
шо похрести цю дитину. Тоді цю дитину по… через 
поріг подає мамі цій. Мама паде на коліна, то він ди-
тину ту благослови, її благослови. Вона береться за 
фелон, то заводі її у церкву і дитину. Це до виводу. 
Занесуть, то вже можна ходить у церкву. 

КУМИ  Колис пара була. У мене колис був батько й мат-
ка. У Дусі нашої таке саме. У Ивана собі було. А зараз 
кладуть, йой! Так як у Ігора нашого – то було по чо-
тири пари. Із знайомих берут. Таке товариство було. 
Матка у мене така ґаздиня була. Несут крижмо ніби, 

як ідут. Як ідут ту дитину хрестити, то полотно біле 
купували. Зараз усєке купуют, даже одіж, але кажут, 
шо має бути полотно біле цій дитині. Забула подати 
Василькові, аби єк вмирав, аби мав собі крижму свою. 
[Чи кладуть крижмо в домовину?] Та, кладуть. А Іго-
рова ще стоїть. Старе я таке зараз стала, дурне. Або 
полотно, або простинь беруть, то тепер можна всє-
ке. Тоді не можна було. Брали єйця, масло. [Як у Вас 
прийнято звертатися до кумів?] Та-та ми ніби «Ви» 
кажемо. То єк старша людина, то шо казати «ти»? Єк 
то старі, то кажуть «Ви». А  таки єк ми, єк нашому 
Іванові, я кажу «ти». [Чи повинні хрещені доглядати 
дитину?] Так. Їм піп накаже, шо єкби батьки померли, 
то ви должні цю дитину глядіти, до ума довести. Та 
й то-то. Є, шо батьки несут, а є шо так. То на весілля 
несут, батько несе подарок. Батьки там складаюцца та 
й купуют там шос таке. Та й ці вже йдут до стола, до 
тої повниці [обряд обдаровування]. І то дают вже це 
коло стола. 

ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Як до церкви ідут, 
то берут свічку. Такі свічки вни брали д’хаті собі Та 
й… та дитину кладуть на крижми, та й так хрестять. 
Тепер файно убирані у костюмчики, сведрики, плат-
тячка. [Хто несе хрестити дитину до церкви?] Батько 
собі хресний… і батько, і матка. [Чи має значення, хто 
несе хлопчика, дівчинку?] Не годна вам сказати. Знаю, 
у мене був на Ігора Суха́рчук Іван та й була дочка 
наша, та й таки сестра моя, та й була невістка Василя. 
Та й так і несли, і принесли. [Що казав батько, коли 
брав дитину?] Не можу сказати. [Чи є таке, щоб ди-
тину крізь вікно передавали?] Та є таке. [Що кажуть, 
коли приносять дитину із церкви?] Не годна це ска-
зати. Суха ́рчук і до церкви, і з церкви ніс. [...]Дитину 
так швидко не хресті, шоб так махом охрестить. Так 
шо, і по півроку тримают, шоб було собі файне та ве-
лике. Шиют сорочки та вишивают. Так принесли, як 
кнєгінчина,  – бо то дівчинку хрестили. Колись так: 
шо вже тиждень, то треба хрестити. Сорочечки були, 
а ні – то в пелєночках. То тими пелєночками загорта-
ли. То так хрестили, то так убрана була. [...] Хрещені 
беруть хліб, горілку. Колись брали горілку, а тепер не 
беруть. Тепер бере подарок, хліб якийсь, булки якійсь, 
ади є, шо струцні ті купуют, аби хліб. Ще у нас масло у 
моді було, костюмчик, платтячко, шампанське чи ко-
ньяк беруть. Це по-гоноровому. Батько бере тарілоч-
ку, на тарілочку кладе колач такий, а єк нема колача, 
то і саму тарілочку, та й примовєє: «У мене дитина на 
имнє… ніби та й немає в шо обутиси ци немає опо-
вивача». Таке шось прибріхує, шось приговорює. То 
є, шо на хлопчика, шо намітав, намітав… Хто кілко 
хоче, тілко кладут. Та й дают: мечут, мечут, мечут. На-
мітуют гроші. Є, шо і пійсєтці мечут, є, шо і по сотці 
мечут, є по сімдесєть, по шістдесєть, по сорок. То єк 
жінка прийшла така, шо ні до чого, то шо?! Вона дасть 
більше сорок рублів або тридціть? Та вона не дасть, бо 
на то не з’їла. Та й таке. [...] На хрестини то вже бага-
то роб’є: голубці, борщ, барабуля, риба жарена, салат 
якийсь. То борщ такий гуцулский, голубці гуцулскі, 
борщ по-гуцулски такий, ви знаєте? То раніше ту рибу 
обмив та й закип’ятив, та й на лавровий листочок, 
соли чуточку, так, єкби лиш засолений, та й цибуль-
ку, та й в ту юшечку. То дуже любили оселедця. То так 
переважно й давали. А відтепер вже рибу таку жарют. 
То вже буже́на [копчена] то-та є. Єк хто шо бере: то 
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помідори, то огірки. Там банош варє із сметани, зна-
єте? То це дають. Колис так, то варили цю кашу. А за-
раз  – ні. [Чи багато людей приходить на хрестини?] 
Ні, це як хто. Є, що і хрестють дитину. Поки дитя не 
схрестять, жінка, яка має менструацію, то їй не можна 
заходити до дитини. Зараз то відбивну дают, фасулі 
то варят, дают таку юшку. Тепер таке всєки вибагают, 
шо ну. То й риба, то й оселедець, м’єсний салат зачє-
ли робити. То давно робили той салат і фасулі давно 
робили. То мама наша ходила кухарила, то більше за 
маму ніхто не був. Але да́вна [їжа] така проста була. 
Знаю, шо мама оселедці робила. Я бігла помагати. Та й 
холодець, та й з бурака. То бурак кришили червоний, 
варили. Є, шо червоний варат, а є, що квасє, й варат. Та 
й квашений – трішки його проварют, друшляком про-
берут, та й відтак тоже дуже добрий. То буряк такий 
самий собі. То і борщ був. То ще робили таке, «шухі» 
ніби називалоса. В буряк кришут ту олію та чеснок – 
то таке добреньке, шо ну! То дуже любили оці квашені 
бураки. Шухі ми робили з червоних бураків. То їли ті 
шухі. Але мужчини переваж любили із білих бураків. 
То це така їда була давна. Фасуля була так само зва-
рена, ребра. Фасуля з ребрами тими буже́ними. Вона 
добра така. Я і тепер її люб’ю. Всі за столом. Лиш ку-
харка і відив домашні там є. То єк давно хрестили, то 
там лиш так: кум, кума, мама, дєдьо та й всьо. То так 
не було. То зараз вже так. То тепер в Іванової сестри в 
доньки була повна хата. Гуляли та й співали, та й му-
зика грала. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Повивала ді-
тей. Де не повивала – мотала. Та й Марічка до мене 
прибігала, сестра. Вона старша була, ми менші були. 
У тети була дівчинка Анночка, друга була Катеринка, 
то вна знала май більше. До шість місяців, а тоді ноги 
вповивала, а ручки пускала, аби трошки дригала. 
Навіть дитина спить, аби шо вснила, тоже отак руч-
ками – пуджілас. То я трошки вмотаю, лишала, шоб 
мателяли, шоб не перепужувалис, то шоб не плакати 
і всьо. А  тепер  – тепер в мого брата в сина у донь-
ки є дівчинка. Йой! То вбирают у повзунки, дитина 
плаче, те натєгают. Я кажу: «Заповий ручки». – «А то 
буде душно». То так її розповиває, вона так плаче. То 
животик здуває, то вогню відгашує, то від вроків, то 
від того… То вже її Алінка чи якос… Я  кажу: «Аби 
мені записали, аби я утворила [зробила]. А так – то 
я не годна». [...] То я колисала. У  нас така була [ко-
лиска], дєдьо робив, мала ноги та крюки таки, та й 
така колисочка кругленька. Та й в то клали, та й так 
тіки колисали. Файна в нас колисочка була така. То 
хтось позичив, кому віддала, то не годна вам сказати. 
То ще колись дєдьо вироблєв, єк той покойний дідо 
Пріщук, отамо хата. То так файно була зроблена! Не 
можна порожню колиску колисати, бо кажуть: «Шо, 
хочеш, шоби друге було?» 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  [Чи довго Ви годували своїх дітей грудь-
ми?] Одного годувала 5 місяців. То якесь в мене було 
таке молоко, шо не тече. То сказали, шо: «Дайте дитині 
таке молоко». Лиш я кашку варила та сметанку у пля-
шечку, і борщик такий свіженький, суп такий, бара-
бульку перемнєшкає – та й це я давала. Другий ссав 
довше. [...] Намастила перцем, дала в рот – воно каха-
ло, кахало… Більше не брав, не голосив, їв усе і пив. 
Переважно мастилиси. Не можна дати вдруге груди, 

бо дитині шось не везе у життю. Я знаю, шо ми Со-
фію так… Вона Софію благенько кормила, та пішла на 
апендицит у лікарню. І так стало, шо Софійка добре 
не їла, лиш так полегеньку ссала. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Аєкже, то, прости Господи, то таке 
вигадують. Є матка – старша хресна – іде перший раз 
стригти. Єк хлопец, то батька кличут, єк дівчинка, 
то матка. Так трошки підберут, підберут… Я  хлоп-
ців цих так тримала волосся довго, шо я аж позагу-
блювала. Мають сокотити [слідкувати], шоб птаха не 
взяла на гнізда, краще спалити. Шоб пам’єтав, шоб не 
зав’єзаний був на голові. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Як не спить дитя, то це треба діда 
чи якоїсь баби, шоб примовлєли. Єк начне голосити, 
да голосить, і голосить. Але був вуйко. Він хлопця по-
клав до образа, були такі лавиці да образи, – лицем до 
образа. Він там шось говорив, говорив. Той хлопець 
шось сміявси, втікав, не хотів стояти, бо вже величкий 
був, геть величкий. Він там примовив на воді, на голо-
ві шось там примовлєв, на воді. Поклав на стіл то-ту 
воду. Ми внесли миску, поклав дитину в миску, злив 
водичку йому на голову: «Не втирайте, – каже, – його. 
Нехай висохає. А  цю водичку, ще так три рази зро-
бите, змиєте. А тоді вилийте її ци на єблінки [яблуні] 
солодкі». Єк примовлєє від якоїсь біди, то є такі три 
вуглі: відси пліт, відси пліт і відси пліт. Вони си боє-
ли, аби там ніхто не йшов. Може, і нічниці. То навіть 
трави клали [у купіль], такі білі трави, то така жовта 
капочка, на ніжках отаке. Та й то добре набирати, та 
й то від того, шо на лиці, – ото роф’я. То на два місяці 
зловлює, а відтак пропадає. То треба класти того, шо, 
ну… То лічіцця тим цвіточком. То на подоб’ї ромаш-
ки, але ніжка коротка. То тоненька така, більше нема, 
ніж таке. Та й там біленьке таке є і жовтеньке то таке. 
Матенючечка мені сказала, бо то якраз було в Юри. 
Вона каже, шо то від того, шо жінки входя в хату та 
й ніби нечисті. Та й дитину видит, та й тогди то-то… 
То є таке, шо тіки вроде, – то-то нечиста. Та й кажуть, 
шо най того та жінка поп’є та тоже тим втре те лич-
ко. Та й сказала: «Я  нечиста, а ти чиста». Та й каже, 
шо то не буде того. Але хто то признає, шо то було? 
То ніхто не признаєцця. То та каже, шо: «Іди то-ті кві-
точки помий, прокип’яти та й ту примочку зроби, у ту 
воду кипячону чічки [квіти] ті кинь, закрий. Попа-
риш, попариш, та й ватку, – каже, – змочи, та й ватку 
ту, – каже, – вліпи, вліпи. Та й того не буде». Та й я так 
зробила. То ті чічки дуже добре набрала. Роф’я – лице 
у хворобах. Як жінка заходит у хату да дитину видить, 
то є таке, шо вродить таке нечисте. Як мала би така 
жінка прийти, яка ніби була така, то би обтерла личко 
та й сказала: «Я нечиста, а ти чистий». [Тричі.] То вже 
не буде того. Поки дитя не схрестять, жінка, яка має на 
собі, – менструацію – їй не можна заходити до дитини. 
А я знаю, шо колис дуже добре, єк жінка вже родит, не 
виділа місяця. Сокотит [виглядає] місяця. Якби уздрі-
ла, шо є місяць, то убирала дитину, бо то зима була. 
Кладу ковдру з тим убраннєм на ту зиму. Треба стати і 
не тінути ногу – ні одну, ні другу. Ту дитину покласти, 
дивитися на місяця і казати: «Чим тебе породила, тим 
тебе лічу». До дев’єть раз. Тоді однов ногов тримати-
ся. А то тєжко однов ногов триматися. Правов ногов 
маєш обводити ту дитину. Так дев’єть раз. Тоді брати у 
хату дитя. То єк виходила на двір, то місяця не видко. 
А єк виділа, то робила. А то місєць десь пропав. Уже 
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другого місяця ждеш, але таки добре, аби не перери-
вать. То я таке виробила. 

ВРОКИ  Людина на дитину як подивит, та й зурочит 
дитя. Лікарі кажут, шо від уроків нема чого робити. 
Землю міряют: «Який гість, такий колач». Можна ка-
зати: «Шось ми дала, то ті відсилаю». Та й полов ути-
рают ту дитину тоже. Вугля відгашуват. Червону ни-
точку зав’єзати. Та й тими сірниками скидають: «Ні 
дев’їть, ні вісім…» – це до дев’їть раз. То це помагає. То 
в нас тут була колєдниця. То тут вже колєдували. І так 
вже вийшла на двір та й побігла до Марійки. Там вже 
баби, а вона, там одна, – негодна. Та й вже стали до-
гадуватися баби, шо то через горілку. То вже чоловіки 
доколєдовували. Та й то до ранку так її тримало, було 
недобре. Та й то вже вогню відгашували, вже й землю 
міряли, вже і полов витирали – то всьо, всьо. Але то 
не горілка її зловила. А є така й дитина, шо то… [Що 
означає – «землю міряли»?] Ото на дворі так: «Який 
гість – такий колач, який гість – такий колач», – та й 
так три рази. Можна ще казати: «Що мені віддала, то й 
тобі відсилаю», – і так можна казати. А можна: «Який 
гість, такий колач, що мені дала, той тобі відсилаю». Та 
й то помагає. Єк такі болі, то зразу помагає. Буває так, 
шо тоді блюне ́, то й тоді легше стає. Уже так відкотиц-
ця, відкотицця. На нігті дивитси, на стелину дивитси, 
плювати. І кажут: «Щезай, пропадай, моци не май від 
Настуськи». [Тричі.] То так: «Птху [плює], щезай, про-
падай, моци не май від Настуськи. Птху, щезай, про-
падай, моци не май від Настуськи». То буває, шо ка-
жут, шо зіщне, ну, нефайне ніби. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Колись 
казали, шо то бузьок приносит: «Подав бузьок да там 
тебе вверг, да ти плакав, да ми тебе забрали». Наша 
Софія тепер каже, шо уроділаса дітіна. Три роки, да 
так говорит. [...] Бабою, баба-йожка така була  – це 
баба дурна, єк казали. То баба-яга ці якійсь дідо: 
«Ади, дідо з міхом іде». То ми так си боєли того діда 
Грица, та й то там баба ходила з буком [палицею] по-
стійно. А ми верещимо. Марічка, єк дєдьо був, то вона 
слу ́шна була. Вна дєдя боялася. Єк та баба з буком іде, 
то ми тихенько сидимо. Казали, шо «вона зуби має 
гострі та й тебе укусе». До річки не пускали, аби ми 
йшли так: «Не можна, там собака, там гавкає, – отаке 
то наказуємо. – Ади, який собака великий». 

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Так у нас, у людях, говорили, шо 
«по ́критка» або «зведени ́ця»  – звелася. [Байстрюку] 
не хотіли класти таке имнє, як Иван, а якийсь Гри-
цьо, Данило. Якісь таки ніби имнє, шоб не геть фай-
ні. Гафія, єк дівчинка, Тетєна. А у нас Тетєна тепер у 
моді, тепер Тетєна гарне имнє. А  тоді не геть файне 
було. «Покритю́к», «зведеню́к», «байстрю́к»  – то єк 
«байстринє ́». [Чи хотіли хрестити позашлюбну ди-
тину?] Та не хотіли, але відтак вже ходили. Калина єк 
звеласи [народила позашлюбну дитину], то набрала 
найгонорові батьки. Таких гонорових понабирала, шо 
аж сміялиси. Калина усім ішла робити, помагала ци 
сапати, ци громадити, ци шо то було. Вона вже від-
так си віддала, мала доньку Анну, а в Анни вже є син 
Юра. Анночка ця жила з одним, розійшлися. Жила з 
другим, та й тоже мають сина. Юра женився, вни вже 
мають діти. А,  чуєте, йшли. То кому вигідно, шо ци 
громадить [складає], ци кому шо. То єк на вісілє, то 
Калину берут. То Калину так любили, йой! 

с. Барвінків
Записала М. Курінна 27 липня 2012 р. у с. Барвінків 

Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Жикаляк Параски Дмитрівни, 1945 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Як вам сказати?.. Це є багато такого. 
Я знаю, у нас жінка була вагітната, бігла миш, а жінка 
вбила ту-то миш. Та й так дотулилася до руки. Ну, на 
руці настояща була миш. А одна дівчина є у нас… Не 
знаю, шо жінка била, та як дотлилася до лиця – оце 
всьо голубе було у дитини. Не можна вагітній жінці. 
Хоч би вбивала, але ні до чого не доторкалася. А вона 
як доторкнулася, так миш на руці осталася.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Йой, та було і по 12. В тата 
мого мама мала 12. Лиш тоже я бабки не знаю – ма-
лесенькою була, як бабка, мама татова, померла. Не 
мамину я добре не знала, не таткову. А  одна жінка 
мала 24! Ви чули такє? Ну, багато близнєло [було злиз-
нюків]. Ой, дуже мало, кажу, шо виживало. Було, шо 
по  5, по 6  лиш виживало. То колись так не було, як 
тепер. Дитина заслабне – помрет. Кажут: «Добре, шо 
померло, одужає сильніше, а слабе такі померло…» То 
має бути, шо слабше померло. Цього дуже багато було.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Були такі. 
Мене бабка приймала старенька… з сестрою. Мама 
не родила у лікарні. Коли вже маму найшли роди, по-
кликали цю бабку, та й ця бабака примала ці сі роди 
у мами. [...] [Де Ви народжували, в лікарні?] Я?  Так. 
У мене лиш один син. І то я лежала всі місяці на збері-
ганні. Два викидиши мала перші. [...] «Бабка, – каже, – 
відрізала такими ножицями пупці нам, бо ми двоє 
родилися. Зав’язала пупці нам та ще взяла квасного 
молока, гуслінки квасної, надавала нам». А мама каже: 
«Йой, не давайте діточкам молоко квасне…»  – «Не 
бійси, не бійси, вони не умрут, вони дужі будут…» 
[Сміється.] [Чи могла повитуха за пуповиною сказа-
ти скільки дітей ще матиме породілля?] Вона казала 
мамі. Казала, що після нас будеш мати ще двоє дітей. 
І  так воно і сталося. Через десять років знайшлися 
двоє дітей у мами. Через десять років ми се находили 
у мами. Ну, я не знаю у кілько мама перших народила. 
Чуєте, у 45 мама родила останні діти.

ХРЕСТИНИ, КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Кум, кума. 
Отак. Ви йдете до церкви хрестити дитину. Це має 
бути одна пара самих старшіх: батько та й матки, ніби 
кума і кум. Це перша пара  – саме главніша ця пара. 
О, там ви приходите до церкви, там піп питає «Вірую» 
тепер. Чи ти знаєш «Отче наш», «Вірую»? Якщо ти ка-
жеш: «Не знаю…» Він каже, що ти не є хресний батько 
чи хресна матка. «Кожна матка й батько довжні сказа-
ти мені “Вірую”, бо ви, – каже, – є другий батько і друга 
мати дитині у Христі. Якщо ви не знаєте, ви другий раз 
не будете у мене в церкві за батька і за матку уже». Це 
піп їм усьо розказує. О, хрестят цю дитинку. Так бере 
піп на руки, обносює цю дитинку в церкві файно, від-
так передає кумі і куму. Куми [розраховуються зі свя-
щеником]. Усі, кілко є. Чи десять пар кумів, чи п’єть 
пар кумів… Ви маєте перший раз давати крижму на 
дитину. Як ви прийшли у куми, маєте крижму купи-
ти. Це маєте мати крижму та й свічку. Має пара ваша 
мати. Всі куми так мают мати. А ма вже з татом розра-
ховуютси за хрещені. Мамо з татом плати попові. Піп 
файно охрестив дитину і каже: «Аби ви знали, шо ви 
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є кум, ви є кума, маєте бути та, як рідні мама з татом 
для цієї дитини. Ви маєте навідувти цю дитинку, про-
відувати, як воно ростет, аби вона знала, шо це в мене 
є батько, а це є в мене матка…» Є, шо провідуют, а є, 
шо хрестят і не видят дитини навіть. [...] [Чи відвід-
ують діти своїх хрещених на свята?] Приходить. Але я 
кажу: є, шо поважеют, а є, шо і не поважеют… дитині 
конфетку не дадут. Прийде дитина до хати: «Ей, які 
це батько та матка, як мені конфетки не дали?! Навіть 
ніхто не признаєтси, шо вони мене хрестили…».

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Ой, та в шо гралиси?.. Грали-
ся. Наберемо квіточок, поставимо квіточки в стакан-
чик… Глину там, липимо шось із глини, бо то діти: 
«Ой, ми то зліпили з гліни…». А відтак зліпили з гліни 
таку мисочку… То діти. Не знаєте діти? Тут накладає-
мо сірники. Натичимо сірники та й ті сірники запали-
мо у тій глині, бо ми чуємо з давніх людей: як сірник 
згорить – добре буде, як сірник упаде в єму [яму] – не 
скоро віддасси. Так, так, дитяче [ворожіння]. Але це 
ми вже чули з давніх людей. Так, так, упала в середину: 
«Ой ти вже скоро не віддасси…». Бо ми дівчєта сходи-
мось докупи. Ми докупи сходилиси, і кожна мала по-
класти сірник. Та десь 12–13 років. Підліткі такі самі. 
Ой, та хлопці гралиси. Хлопці зійдутся докупи та гра-
ютси, та кличут дівчєт до себе. Не знаєте хлопці? Той 
зперед неї шось хапає, та пере нього… Сміютси, одне 
за одним біжит. Той догонит, бере її скубоче, вона пі-
щіт. Ну, то-то було всєкє… То діти собі були.

ІГРАШКИ  Гралиси. А  зроби ляльку. Катраня [шматок 
тканини] наберут… Ну, светрики, це отаке о… Файно 
то позагортают, замотаємо у хустку, голову зробимо, 
руки: «Люлю-люлю, лю-лю-лю…» Ну, отакі робили 
ляльки! [Показує близько сорока сантиметрів.] Ну! Та 
це на руку: «Лю-лю-лю…» Мама каже: «Ждіть, ждіть, 
почнете люлюлюкати. Почекайте трохи! Ще заскоро!» 
[Сміється.]

с. Бистрець
Записала Ю. Буйських 6 липня 2012 р. у с. Бистрець 

Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Будзанович Параски Миколаївни, 1935 р. н.

ПОЛОГИ  В хаті сама [мама народжувала]. В хаті. А тог-
ди не було, куда йти. Якісь баби були такі. Такі, шо 
визнавалися та й ходили на допомогу цим жінкам, шо 
розуміли. Та я знаю, як їх звати? Так, так, діті бере, пуп 
утєне, ну, вже знала, знала, така була. [Де Ви народжу-
вали – вдома чи в лікарні?] Дома, в лікарні нє. Одно 
родило, одно тут у медпункті, а послідного – у лікарні 
вже, бо я вже була старша та й [нерозбірливо] там, а 
вже ш не було цих жинок такіх, шо вони розуміли, то 
й пошла в лікарню те. Та ничьо, вна [повитуха] води 
насипала теплої в миску та й каже: «Ставай ногами, 
увгрівай ноги». Ну, та й я у мисці, та й лиш схапают 
схваткі та й… та й то бігом родить, багато я ни… А й 
в медпункт прішла так, шо ночю, як ці болі взєли, я сє 
ходила-ходила, каже, на печі ліхті, а я лиш приклєкла 
та й бачу: лікарка увійшла, аби я лізла на тот верто-
льот. От я уже причєкла та й дитє уродила. Та каже: 
«Шо ж це, – ка, – за роди? Я щє, – каже, – таких ро-
див не виділа». Ну, та я кажу, шо: «Як заболіло, вас не 
було, а воно там і оставатись уже не годне». Вона каже: 
«Лізьте». А я та й кажу: «Ай, щє там, та я по такій до-
рози туда, туда».

НЕХРЕЩЕНІ  ДІТИ  На цвинтарі [ховали маленьких ді-
тей]. Ну, та як був пляц [місце] ту, коло родичів там, а 
єк не було пляцу, то десь окремо, але ніби межи, межи 
родини, там де… А як нехрещена? Єк збігає [стаєть-
ся викидень]. Ну так, шо єк вже є, то це такє, кажуть, 
на Йвана, шо ті діти ходють, шо вони нехрещені: «Бог 
дай мама, непрощєна, що я вмерла нехрещена». І ді-
вчєта співают: «Бог дай, мама непрощєна, що я вмерла 
нихрищєна». А  хлопчікі співают: «Бог дай, тато не-
прощєний, шо я умер нехрищєний». Такє люди каза-
ли, шо чули, слухали на Івана та, як отипери, та якись 
схотів таке знати, сказав, шо то – неправда, ну, та й… 
та й умер. Над Івана увечір. Та й казали, шо умер той 
чоловік. Чув та умер. [Що треба зробити, коли чуєш, 
як нехрещена дитина пищить чи плаче?] А  я знаю? 
Одяг перевернуть. Ну, та шо: «Відвернися, сатано, від 
мене!» Та й… та й перехреститися. Да то вже таке й 
ни… ни… ни… чи нихрищєні діти, то вони уже… Ну, 
так єк уже воно збігне, шо… А є шо і не… [нерозбір-
ливо] – то вмре. Тепер сі лікуют, та й ухопиш у лікар-
ню, та й і з єю при… то там пока возмут те слевкі [?]. 
Та-то попа не було, у нас нічьо не було, та й умирали 
діти у всіх. А  типер уже. Але й типер ти, буває, вже 
такі… [нерозбірливо] – то хрести, то вмирают і в лі-
карні, бо… Було, було. Казали, шо народит та й… та й 
то стратєца. Вже як воно, шо задушит це, ну, вродит, 
вродит та не хоче і… та й… та й задушит, та й скаже, 
шо вмерло, ади, трохі попищєло та й вмерло, та й… 
Ну, та, такі, отакі, шо я ж кажу. Уже нехрещені та й… 
та й ньо такі вже ходить. Кажуть, шо вже: «Бог дай, 
мама непрощєна, що я вмерла нехрещєна». Уже вмер-
ла, бо інакше шо?

с. Верхній Ясенів
Записала Ю. Буйських 3 липня 2012 р.  

у с. Верхній Ясенів Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл.  

від Ватличак Василини Василівни, 1926 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  [Скільки дітей було у Вашої 
мами?] Тилько троє. В деякого то багато було. Було по 
дваціть чєтверо, було, вісімнацятеро було. Було, так. 
Алє ж згодовували сє, наприклад, десь шестеро-вось-
меро. Та й таке… То [нерозбірливо] дітей кутали, об-
ходили. А хто знає? Шо родили – уродіт, піде жінка на 
роботу, а діті з дітьми. Та й такє. Алє… алє трицять 
десь так було, шо двоє такі було, то це десь там далеко. 
А так – то чєтверо, шестеро, восьмеро було. Приблиз-
но так.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  Були, були. Так, аякже 
ш, в нас не було лікарів, давно не було. Був доктор десь 
в Коломиї, а Коломия – дале-е-еко. У таких містах то 
були докторі, а по селах не було. Ну, то так, так вони 
родили, помагали, пупи в’язали, жиночькам тім до-
помагали, докторів не було, і зараз є тоже такіє десь 
селами. Я чітаю в газеті, шо такі є, шо родять, далеко 
десь до міста, та й шо… [...] [Чи казали, що потріб-
но пуповину зберігати?] Нє, не знаю. Це, знаєте, оце 
знають давніші, щє отакі, бо щє старші над старшіми 
людьми. Я не знаю це. А для чого його лишати? А для 
чого його, да як так ви знаєте? Для чого його? Шоб в 
нього розум си розв’яже? Так, знаю я то. Я  це знаю, 
так. [Чи лишали Ви пуповини своїх дітей?] Та нє. Нє, 
це нє. То вже давні такі, щє давні такі люди.

ВЕРХОВИНСЬКИЙ  РАЙОН
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142 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

Записала Ю. Буйських 3 липня 2012 р. у с. Верхній Ясенів 
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  

від Ілюк Василини Василівни (І. В.), 1934 р. н., та Ольги 
(О.), 1967 р. н., мешкає у с. Рівня Верховинського р-ну 

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ 
МІСЦЕ  І. В.: Дома, дома, дома родила. Дома родила… 
О.: Мама Іванова покійна розказувала, шо… каже: 
«Двінацятеро дітей родила, то одного Ійвана лиш у 
лікарні родила та й Дусю, а то всьо, – каже, – шо само 
у хаті, і діти малі, і я рожу дитину, та, – каже, – одно 
кричить теє, друге кричіть єднє, а третє кричить: 
“А дурна то дитина!” [Сміється.] То, – каже, – одним 
голубці даю, другій пуп рубаю, – каже. – То я так сама 
родила, покривала [сповивала]». То пам’ятаю, як мама 
то чоловіча розказувала ця. Але я розказую, як мама 
колись мого чоловіка покійна розказувала, шо двінад-
цятеро дітей родила, та й каже, – вона собі так тєжко, 
а чоловік прийде, а дитину родити, ту бабку [нероз-
бірливо] шось, а та каже: «Родила, та й шо – оце у хаті 
тіки маленькі, нікуда піти, ні повитух нієких близько 
нема, біля… [нерозбірливо] осьо, та й сама, – каже, – 
та й пупа врубаю, діти дадуть ножиці, оно як яка, шо 
ж одно заповите, а друге ножиці рубати, та й помалу, – 
каже, – сил, та й встану, та й звару, то зварю горілки 
та й масла, та й найду, та й того, – каже, – поверх сто 
грам вип’ю да й уже, – каже, – трошкі та й устаю, та й 
далі роб’ю шось». І. В.: Ну, а це вона родила бі діти ся 
Маріка тоже, шо родить дитину та оповиє, та встає, та 
йде муки жорнає на кулешу, плитку, отака абі камінь, 
отакі ті жорна, і ти би з чього кулешу зварити, бо нема. 
Я знаю, шо я пішла до вуйка, а вуйна хоче родити, та 
й вже живіт, та й баба туда прійшла дитину брати, та 
й ходе по хаті, а вони кажут мині, я мала: «Ану, про-
веди! Проведи, може, од борше [швидше] вродить ди-
тину», – аби я провела бабу посеред хати. Я взєла за 
руку, та як баба так пару раз прішла, та й баба вроди-
ла дітину, вуйна. Так, аби провести її, і хтось увійде в 
хату, шо родини її. О.: Було то, шо як дитина проведе, 
то шо та як лекше родить. І. В.: Да, лекше родить. То 
вуйна так уродила, то була вуйна моя. [...] І.  В.: Ага, 
то ті баби, шо діти брали? Так, діти брали. А то була 
ця баба, ей… у Селіки [?], цей… коли Дячучка якася 
брала діти, я навіть не знаю, казала, шо брала діти. [...] 
І. В.: Пуп зберігаєця, то має сі вистоїти, висушити, тог-
ди пуп се розв’єзує, дітина має розв’язати, тоді дітина 
розумна дуже. Воно само має розв’язати, як уже ви-
росте. [Чи дають дитині розв’язувати пуповину, коли 
вона йде до школи?] І. В.: Та, та. [...]І. В.: Місце, місце… 
та, певне, шо закопували. У земню. О.: То, кажут, тако 
[необхідно] питати, шо родили, шо знают дійсно.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  І. В.: То хрестєт, я знаю, шо там у нас 
того дьяка, шо у нас тут [нерозбірливо], то хлопець 
мав три рокі, те й ходило отак по коридорі, а вони 
взєли задні двері відкрили, передні, тилько сквозняк 
перейшов – той хлопец зразу вмирав. Та то ш гріх ду-
жий. Як дитина нехрещена вмирає, то хрестять уже 
тоді вмерле. [Хто хрестить? Священик?] Так. Бо вже 
раз умерло, то не було вже. Щє й в селі дес, да це у 
верхах. То є, шо, кажут, шо вмирают, але то, кажут, шо 
то ті дуже піщут [кричать] діти, котрі тратєт [аборто-
вані], шо стратє дитину, тут воно пищіт, там, де хрес-
тити. Це, кажуть, шо треба шінку рвати. Мотуз оцей, 
шо це зав’єзували колись шінки такі, тре рвати. О.: По 

сорочкам є отакі, шо… знаєте? І. В.: Так… О.: Ниточ-
ка то є така, «шіночка» це називаєця, такій бубличьок. 
І. В.: То й це рвати та от себе матати, та й казати яке 
ім’я: чи хлопец, чи дівчина – там чи Василина та ци 
Ніколай, ци єк уже. Та й тоді вже не чюти тої дітини, 
шо кричіт. Ну, то так страчєта [абортовані діти]. Шо 
тратєт діти. А вони, нехрещені, вони пищют, показую-
ця, не показуюця, але так чути.

с. Вигода
Записала М. Курінна 22 липня 2012 р. у с. Вигода 

Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Сінітович Олени Василівни, 1934 р. н.,  

та Кірик (Сінітович) Наталі Іванівни, 1961 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Казали, шо 
жінка вагітна не може вбити мухи. Нічо не бити. Бо 
вбити муху: за шо візмесся – там буде на дитні пляма 
така, як муха. А це ніхто не міг… Жінки робили так, як 
рабині. [...] Були великі. У мої мачухі, шо вона була від-
дана за того чоловіка, – 25 дітей. В одній сімні! Але чо-
ловік тот мав дві жінки. З одноу було 13 дітей, а з одноу 
було 12. І всі діти ці згодувалися [виросли]. Це в селі 
Голови. Померла одна… Колись не жинилися так, аби 
жінка жила. Рідко хто розходивси. Не можна. Всі гріха 
боєлися. Це вже за рускіх розходилися. Ні, тепер рідко. 
Двоє-троє діточок. У нас у селі у Ганючки було 11. Але 
це вже мамина ровесниця. Ці вже, мої ровесники, нема, 
шоб багато. Є десь, шо є і п’ятеро дітей, але це благопо-
лучні сім’ї переважно, шо можуть прогодувати…

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 
ПЕРІОД  Були. Лікернєй не було, були баби такі місце-
ві. Ну, баба-акушерка, повитушка. Акушерка вже по-
тому. Я цю дочку родила дома. Ні, лікарька приходила 
вже. Була лікарька. [Як передавали повитухи свої зна-
ння, з покоління в покоління?] Так, так, по роду. [...] 
Ну, Феделючка клала жінок у купель – баба, тоже ця 
повитуха. Гріла воду, та й жінка там сиділа. Там вона 
не роді, але там перед родами. Як виді, шо роді, то кла-
де у ту воду, шоби посиділа. Вона там трави заварюва-
ла. Якісь там зілля клала, шоби легше родити. Ну, уже 
не знаю… Так, так. Як дуже болі, тогди вже собі… на 
лу́жку [ліжку]. Не було дома умов таких. Раз дома ро-
дила, то де? На лужку. [...] Наприклад, моя дочка в не-
вістках там, так ця Феделючка, вона прапрабаба мого 
зятя… То одна жінка казала, що вона вже зна, скільки 
вона ще буде мати дітей. Шось вона там по пуповині 
дивилася, якісь гудзики… Так, справджувалося. [...] 
[Чи провідувала повитуха породіллю після пологів?] 
Та, по-моєму, ні. Я знаю, певно, якісь проблеми були, 
то вже самі до неї зверталися. Хіба шось такє. Не було 
та, як тепер.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Ми тогди в ляльки не грали, на-
віть поняття не було про ляльки. Утут у цьому лузі, 
тут була война, тут мадьяри накопали окопи, бо війна 
була. Відси наступали рускі, відси мадьяри тримали 
фронт. Це після [19]40-го року. Я знаю у якому році?.. 
Це точно не скажу. То ми… Яка наша забава була?.. 
Ми у дикунках тих хатки робили. На ногу наліпимо 
гліни та загороди робили на корови, та фасулі [ква-
солини] клали. Це корова була у нас фасуля… Я  ще 
то пам’ятаю. А більше ігрів… Ми знали робити. Нам 
треба було всьо зробити. Не було [ігор], бо діти були 
зайняті роботой. Одні корови пасли, одні вівці пасли
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с. Голови

Записано І. Миронюк 2011 р. у c. Голови  
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  

від Тонеполян Василини Степанівни, 1939 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Не можна важко працювати і ходити 
на цвинтар. [Вагітна] розташовувалась [у хаті] за бі-
лою шторою, щоб недобрі очі її не зурочили. [Чи вва-
жали вагітну жінку «нечистою»?] Не вважали. [Вагіт-
ність] не приховували.

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ОБРЯД 
ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), ПЕРШЕ КУПАННЯ 
ДИТИНИ, ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Коли починалися 
перейми, то чоловік біг до бабки. [Що робила повиту-
ха, коли заходила в дім до породіллі?] Хрестилася по-
витуха. Якщо пологи відбулися в обід, то дитина буде 
нещасливою, а якщо на світанку – щасливою. Також 
спів когута під час пологів вважався поганою прикме-
тою. Новонародженого обгортали у кожух з овечої 
шкіри. [...] Запрошували бабку, а якщо її не було – то 
першу сусідку. У народі її називали «бабка». Цій бабці 
було за шістдесят років, і вона вміла приймати роди. 
[У селі було] дві повитухи. [До неї ставилися] з пова-
гою, як до звичайної людини. [Повитухи] читали мо-
литви. [...] Пуповину засушували і тримали як оберіг, 
а послід закопували. [...] [Чи вважали, що повитуха є 
«нечистою» після того, як прийняла пологи?] Не вва-
жали. На другий день після родів повитуху відпуска-
ли, але перед цим породілля тричі поливає повитусі 
руки і обтирає їх полотном, яке дарує їй за її заслуги. 
[...] Зразу після народження бабка купала дитину, а 
воду висипали під кущ калини. У купіль клали різне 
зілля: ромашку, м’яту. [...] [Дитину годували груддю] 
за бажанням матері, навіть до п’яти років.

РОДИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  До породіллі при-
ходили родичі, друзі з подарунками: маслом, сиром, 
молоком, салом, полотном. Породіллю вінчували та-
кими словами: «Дай Боже, щоб дитина росла і розви-
валася на радість батькам, най би вона ніколи не сту-
пала на лихе місце». [...] [Називали] на честь святого, в 
день якого дитина народилася. Вирішальне слово при 
виборі імені мав батько.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Хрещеними 
батьками запрошували родичів, друзів і зрідка су-
сідів. Хрещеними матками могли обиратися вагітні 
жінки, але вони рідко погоджувалися, бо вважали, що 
це може нашкодити їхній майбутній дитині. В народі 
кажуть, що відмовитися стати хрещеним є великий 
гріх. В  наш час, на відміну від попередніх років, на 
весіллі хрещені є почесними гостями. [...] До церк-
ви йшли хрестити тільки куми. З  собою вони несли 
біле полотно – крижму – і свічку. Дитину ніс старший 
кум. У церкві куми складали крижми одна до одної і 
давали старшому кумові на руки, і загортали дитину, 
і так тримали до кінця хрещення. Куми платили за 
хрещення попові. Бабка не приймала участі у хрещен-
ні. Влаштовували святкування лише багаті. Запро-
шеними були кум, кума, родичі, які приносили щось 
солодке,  – мід, вощину. Готували гуцульські страви: 
голубці, барабульники, борщ, бануш. В  наш час спі-
вають, веселяться, а давно в день хрещення дитини в 
домі мав бути спокій. [Головним розпорядником на 
святкуванні дня народження, хрестин дитини був] 

старший кум. [...] Перший раз дитині волосся і нігті 
стригла кума, коли дитині виповнювався один рік. Не 
зберігали. 

ВРОКИ  Дитину могли наврочити. Щоб запобігти це, 
прив’язували на руку червону нитку, чіпляли брошку 
або шили на руку дитині калитку з освяченого зілля і 
кусочка пуповини.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Чи вважали новонародженого «не-
чистим»?] Так, до хрестин. [Хрестили] від одного до 
трьох тижнів, бо вважали, що його можуть підмінити. 
Існувало повір’я, що після народження дитини запа-
люють свічку, щоб чорт не зміг підмінити її. Але коли 
це сталося і батьки запідозрили [підміну], то б’ють 
держаком віника [дитину], так довго поки чорт не по-
жаліє підкидька, забере його і поставить дитину на 
місце.

Записала М. Курінна 23 липня 2012 р. у с. Голови 
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  

від Янюк Параски Дмитрівни, 1931 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  То виношувала жінка, лі-
карів не було. Колись давно носила бідна як могла. Ви-
ношувала, вдалося виносити – уродилося. Якісь бабкі 
були, шо вміли брати діти. Та-ту, шо брала діти, ну, 
називали так, шо… Знали, шо така жінка уміє, то хо-
дили… Бабкі. Не казали так, як тепер, шо лікарка, ні. 
Просто знала, шо жінка вміла брати роди. Ади, так і я 
родила, шо жінки брали у мене. Одну дитину я родила 
у лікарні, а так дома родила. [...] У  мене були перші 
роди, то три дні я мучилась. Не знаю, шо так було, та 
й дитина не моцна була. Шось я тєжко робила, біду-
вала. Не знаю, шось так. То я дуже… Навіть і живота 
великого не було. Не знаю, шо я три дні мучилася… 
Саме Великодні свята, я се мучила… Ади, приходи-
ли сусіди свої, шо дізнавати, а я в коридорі хожу, ну, 
то називали колись «хороми». Тут хата, а то хороми. 
А я ховаюся, бо я встидаюся. Та й так. Мучилась, му-
чилась та й родила. Шо зробила?.. Ага, насправді ви-
зивали бабку. Я мучилася ж, на третій день визвали 
бабку, бо негодна була вродити. Бо як родиш сама без 
нікого, то знали, як пупа рубати. Пуп отакий задовгий 
має бути. Так в’язали, шінку [мотузку] таку рвали з 
сорочок. То давно були сорочки гуцульські, та й шін-
ки з того… Ну, як вам сказать?.. Нитка, нитка. Але то 
била сорочки гуцульські, такі з морщенням, тут шінки 
такі були, але нитки… Та ту шінку рубали та й тим 
в’язали дитині пупчик. Просто змазували живіт [ва-
гітній]. А жир – сметаною чи маслом – то, шо раньше 
було колись, добре размазує, размазує… Та обсморит, 
чи дитина добре йдет. У  мене менша родилася так, 
шо стала дитина попереком. Шось я знаю… Я робила 
шось тєжко… А  не знаю, чи то так мало бути, чи я 
зрунула [?] дитину. Та й тоже три дні караюсь, та й не 
родиться, та й не родиться… Уже тоді лікарі були, у 
[19]58-му році це в мене найменша. Хотіли в лікарню, 
але я не мала як піти. У мене мама померла, я без чо-
ловіка жила, та й не було кого лишити з цими дітьми. 
Я не хотіла дітей хатами давати. Я просилася, шо в хаті 
буду родити, то раньче так ніби привично було. Та й 
шо?.. Вийшла лікарка та й подивилася, та й каже: «Це 
вісімка…» А шо це вісімка? Я чую, шо мені пресу дали, 
я не розумію, шо то-то… Та й вона каже: «Я до цього 
не берусь…» Та й пішла лікарка. А я як усмотрела, шо 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ  РАЙОН
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це буде, та як почала то тиснути, то вже так змучила, 
шо вже я на підлозі качеюсь… Та й так я тручила [ту-
жилася], та й тручила, та й розтерла, та й дитина се 
родила. Я як ту дитину народила та й, вибачте, у тій 
грязі, у всьому тому, упала, бо я змучена дуже була. 
Отак увійшла сусіда, бо ще вона разом була зе мнов. 
А лікарка каже: «Будете відповідати, шо ви…» – то не 
можна було, окрім лікаря, комусь уже в той час, як я 
родила… Та бідна втекла, але сиділа за стінов та й ви-
шла. Моя двоюрідна сестра, вона це знала, та й пупчик 
дитині втіла та взяла дитину, та вони відтак вийшли. 
Та вже там зробили уборку, та вже положили мене на 
ліжко, та я вже ліжіла. Але так намучилась – страшне! 
Це напінки [перейми], напінки  – нема, не родиться. 
Ну шо, я думаю, за біда? А тоді я не розуміла, шо я не 
обсмотрєлася… А шо я від того розуміла?.. То тепер 
уже в лікарів ходять та й провірєються, а тогди ніх-
то…

ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  [Чи приказувала щось 
повитуха, коли перерізала пуповину?] А я вже цього 
не пам’ятаю. Ні, нічого… Я так якось не пам’ятаю, шо 
вона говорила. Та-то так зав’яже пупчик та й пере-
хрестить дитину свяченов водов. [...] [Чи могла пови-
туха сказати скільки дітей буде ще в породіллі?] Мо-
гла. Було, було. Воно, знаєте, коли відходить то місце 
у жінки, а там на тому місці шнур такій є, та й на тому 
є ґудзи [вузли]. То як є одни, то буде один, а як два, 
три, чотири, п’єть, шість – вона там тогди каже: «Ой, 
сарака [бідолаха], будеш мати дітей…» – декому вона 
ніби каже. Так, по цьому знали. А є, шо вміли в’язита. 
Коли зав’єзувал цей пуп у гудз – то, шоб більше дітей 
не було. Уже мала та жінка троє чи четверо, більше не 
хоче, то просе, шо «зав’яжіть пуп». Цей, шо відходе. То 
вона се зав’яжі у гудз – та вже дітей більше нема. Такє 
я чула, але не знаю, мені це не робили, я то не знала. Та 
отакє розказували. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Я знаю… У мене не пита-
лася ніяка дитина… Та то дехто казав так. Але в мене 
ніколи діти не питалися. А то так брехали, шо в капус-
ті знайшли, це було. У мене лиш питалиси: «Чо діти 
другі мають батька, а ми не маємо?» То я встала і ду-
маю, як дитині пояснити. Молодий вік був, а хлопець 
прибрешеться, так присягається, а то як прийде… 
[Люди кажуть]: «А  вона забідна, а то би землі мала 
багато…» А я не мала землі багато. А то так дійшло, 
шо мене два хлопці обдурили. Той був безсовістний…. 
Шо – я бідна, а шукали багатих, би землі було багато. 
Та й так я помалі викуталась, і Бог поміг мені, пові-
нувалась сама та й… Ади, слава Богу! А тут попала, 
добре жила, але чоловік був п’яницей… Іздівався, бо 
п’яний чоловік кожний дурний. Та й з того вийшло, 
шо за п’янки умер.

ІГРАШКИ, ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Ну, як вам сказать, 
в що діти гралися?.. То не було ляльок та, як зараз. 
То робили собі діти з тряпок навіть не раз. Завивали 
якусь тряпочку та завивали платок на голову, та роби-
ли з червоного матеріалу або якогось інакшого такє, 
як спідничку… Бо та, як запаски, давно були. Діти самі 
шось такє робили, бо не було, як зараз, цих ігрушок… 
Але шос мусіли діти придумувати. Оці називали «ку-
кли», оці ляльки. То ляльки тепер, а тогди «кукли» на-
зивали. Кукла, йо: Аді, – каже, – куклу зробила». Раді 
були в кого то-та кукла була, гралися та любувалися 

тим. [...] А хлопці, знаєте, в що гралися?.. Хлопці пере-
важно бучками [палицями] в якогось «Пікаря» грали. 
Ну, патиками, палками якимось. На землі клали та 
збивали… [Чи гралися хлопці та дівчата разом?] Та 
якось такого не було, я знаю… Та бігати бігали. Грали, 
називали «Хова-капова», шо воно ховалося… Ага, на-
зивали «Хова-капова». Одни ховалися, другі шукали. 
І  так бігали та й вишукували, і так гралися, би чим 
мали грати…

Записала М. Курінна 23 липня 2012 р. у с. Голови 
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  

від Черленюк Анастасії Іванівни, 1921 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  То була така акушер-
ка сільська. То не акушерка, то така собі баба сільська 
була. Це я на неї кажу, шо акушерка. А вона була така 
собі мудра з цими порадами, шо вона приймала роди. 
Її кликали, і вона на роди, де жінка родила… Та й ту 
бабу кликали. Та й вона примала роди. Вона масажи-
рувала плечі, живіт – та й так, шо вона собі знала, куда 
обертається дитина… Вона вже всьо це пізнала. [...] 
Ножицями [перерізала пуповину]. Просто ножиця-
ми. А  зав’язувала такими дуже чистими ниточками. 
Купляли ми.

ВРОКИ  Так як звичайно: дитину ввечір купати та її в 
чистеньке вповівати, та і більше… А ці шептухи, то я 
не знаю. То є шептухі… Як є, знаєте, шо з очій може 
дитину пострілити… завісні очі такі. Так, врокі такі. 
То були такі, шо відмов’єли. Та й тепер є такі, шо 
відмов’єют. То тепер і великого може заразити. І вели-
кому треба примов’єти, і рятувати його треба.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  У  нас не було ні куклі… Та й 
ляльок. Лиш так собі, такі забави мали, ні… Брали 
перстінь, та й так, шо всі навколо сідають: і дівчєта, 
і хлопці. Один з тим перстенем іде, кожному… кожен 
так має руки держеті, і йому у руки має… Которому 
покладе перстінь, то треба, би хто… аби такий дру-
гий угадати міг, де й кого це було. Чи співали? Може, 
й було, але я забула то. «Мишки та котика» грали. Та 
такє: клали [брали] мишку, а котика тоже клали, та й 
тот котик гонився за мишков, доки не ймев. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Та баба таку форму говорила… Бо 
так, наприклад, як дитини уродить, вона форму цю 
говорит… Світі слова такі говоре… шо як дитина по-
мерла, то була ангеліком. А нехрещені – то вже не ан-
гелі. [Де ховали недоношену дитину, якщо вона поми-
рала?] Це залежало від батьків. Яку вони мали совість, 
так її пошанували. А якшо не мали совісті… В мене 
тоже була така дитина, шо уродилася ненарожена. 
Я отця духовного запросила, би отець духовний її ви-
хрестив. Та й отець духовний її вихрестив, і її прине-
сли на цвинтарь, та поховали біля моїх батьків. 

с. Замагора
Записала Ю. Буйських 7 липня 2012 р. у с. Замагора 

Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Семенюк Анни Семенівни, 1935 р. н.

ПОЛОГИ  Адив, отутечкі, дитинко, отут садами були, тут 
були такі грєдкі, то такіх садів не було, то мама при-
шла барабулі копала. І сорок першого року Андрій, а 
Івана сорокового вродила. Набрала вуху [?] барабуль, 
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мусить семеро відер, та й підлягла, та й вийшла в хату, 
висипала у єму барабуль, вішла в хату, вродила дити-
ну – дитину за комин, а сама пішла, до вечьора ходи-
ла – та й все понесе вухо, та й дитину поплекає. Та й 
ми увечір прийшли, я збирала червівку, ми увечір уві-
шли, а дитина на пичі пищіт, а дєдьо каже: «Шо то?» – 
«Та шо  – дитина».  – «А  шо?»  – «Хлопець». А  дєдьо 
маму позвав: «А ти, – каже так по-гуцульскі, – суко, не 
кажеш, шо ти вродила, а ті… а ті носіш міхі, та би ти 
боєвса, би не ті…». Шось каже мама: «Іди, – ка[же], – 
синоньку, завдай мині». – «Бери, бери, Катеринко, ти 
годна здойміти». А мами уже роди найшли, але ж не 
каже йому, поганий був чоловік для мами. Батько по-
ганий був. Ой Боже, прости його, Боже, душу. Пога-
ний був. Так бив – ги-и, йой! 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  То нас так хрестили… другої 
днини, дитинко. Брали батька та й матку та і відси 
везли аж у Верховину, там, у Верховині хрестили ди-
тину, хрестили маленьку, да й там собі… Ни можна 
було більше, більше, як днини. Завтра обов’язково – 
це сеї ночі родила – завтра обов’язково кличут батька, 
матку і туда їдут хрестить. А тепер уже держи по пару 
років. А є так, шо по два, три, штири. Я такі хрестила 
діти, шо і по шисть, по шисть років мали, шо за руку 
вели та й до церкви хрестити. Та єкось так Бог давав, 
шо гляділи всєкі жінки, нічьо йому сє не ставало. 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  И-и-ий, і-ій, 
таке – я свого сина у шисть… у три роки та ледве від-
лучила, уже пішла родити Маріку, єк син лишив, отут 
у батьків я лишила, то донькі уродила, то й війшла. 
А й вінесла дитину, а я витягла цицьку давати, а він: 
«Мамочко, дайте дудочки». Та й, ма, один хлопець із 
одного боку ссе, а дитинку – з другого, шо Маріку пле-
каю. А єк старий прийшов, Іван, мій чоловік, то й ка: 
«Ти хочеш здохнути?!» – та мені поза уши геть. А я щє 
плекала, у мене такі груди були [великі], у мене дівчи-
на ссала оцу цицьку, а хлопець оцу, та, як ти, дивись 
вище. [Показує на собі.] Видиш? Дітина, дітина ссала 
цу цицьку, маленька, а це вже велика [нерозбірливо] 
так він… да я так як Маріку вродила, то ще два роки 
за… можна сказать, що п’єть років, але крадьма, дава-
ла, бо Іван, чоловік, мене дуже бив за це, та п’єть років 
щє ссав мене [син], і дівчину раз [бив], то й за та не-
доссала. [Скільки років ссала Марічка, три?] Нє, о-ой, 
ні-і-і, півтора року. Півтора року годувала я цицков, 
та так ни дав мині Іван то-то, сказав, шо: «Всьо!» То-
то, я, кажуть, дуже бо я була немічна, така худенька, 
нещясна  – то я тепер поправилас.  А  Йван каже: «Ти 
чєрез ді[ти], ти щє чєрез то плекання дитєти щє й 
скоротити хочеш?» Ну, й це осьо ми подались суда до 
дєді та до мами покойної, діті те… і місяць ни ходила 
з ним, та я відбила від цицькі, але так мастила сажу 
у цицьку, та й шо не діяло. Ну, то бо то чорне – ней 
лепєй [брудне], не’го дитина, я намащу, воно возьме 
та й: «Кака». Сажа з окомінка або з шпаргата [кухон-
на плита] – ото намащю сметану або в сіль та й то в 
сажу, намащю груди отак, та й воно вже возьме, та й 
вже голосе  – та нема його, не бере в рота. Бо полин 
я пхала, та брав оце їсти, полинню я мастила цицьку, 
то… то брали діти в рот. Гірке-гірке, воно втирає та 
й такі бере, а сажине вже не бире. [Чи казали, що по-
трібно тільки раз відлучати?] Ай, то вже пусте. То не 
годен вже його віднадить, воно відтак лізе, а ти хочь 
би… отай, такій… уже єк віднімаєш його від себе, та 

й то такє, нихай би [нерозбірливо] давати. Воно від-
так може дістати слабості, воно має ци надієти, шо ти 
маєш його плекать. Воно їсті не буде так, воно не буде 
инше ни молоко пити, нічьо, но воно си надієти, шо 
ти маєш дати йому цицку. А так то-то добре, вже єк 
лишиш – то й лишей.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Були такі баби, були. В мене була 
баба покойничка, мама татова, отам… отим горбу і 
хатка є. То баба то-та знала: і єк бабиці зварити, і… Ну, 
дитина понос має страшний та й ригаєт – то це бабиці 
називали си. То була баба, шо варила ці всі бабиці, такі 
мала двоє горшєтов маленьких, та й то клала води та 
й попелу сіяла, та й на тим примов’єла, та й тоди від-
разу ці горшєтка перевертала в миску. То баба покой-
на знала, шо єк дитина має жити, то каже: «Не бійсь». 
А єк має дитина вмерти: «Кутай ко ти добре, бо аби сь 
добре кутала, аби не дуже плакало». Бо баба знала і 
такі бабиці варила, шо дитина має умерти, отак. Баби-
ці варили, тридуші вертіли. А такі тридуші були, шо 
дитину колькі брали в череві, то й отак бере та й свер-
лять кому в єблінці [яблуні], те яко витягают єблінка. 
Але єблинка – не сливка. Те й вертять дев’ять такіх ко, 
отакіх щіпців, та й дев’ять дірочок, та й то ото вертять, 
та й ту дитину та, як почерез оце скоренєц передают. 
Ади, оцей отакей, як ото-то генде за корчіну через це 
во. Ади, ото шо от так, ади, отакий, отам, ади, генде, 
слушок [чутка] такий, ади, оце, шо в єблинці. Та й то 
се передає, та й там то во наші то ти слупикі [стовпчи-
ки], то вже дєд, як упав стрімголов тот колик, той має 
вмерти, а як став рівно – то ні. Всєкє було – тридуші 
варили, бабиці варили. Марен був, шо лен колотені 
жорнели, та й тей давали дитині той марен, то калюхи 
кололо, а теперачкі не знаю… [Що таке калюхи?] Ну, 
чєрево кололо. Там умирало, пищєло, шо не своїми 
голосами, це такі старовіцькі забобони були. А тепер 
уже є лікарня – возьмут у лікарню, то вже там робіт, 
шо хоч. Алє є багато, шо і лікарні не помагає, як оці 
бабиці є, то й може в лікарні буть і місяць, і два – то й 
нічьо їм не поможе, як отакі, такі бабиці. Є, є тепер, шо 
десь по жінці, шо робіть бабиці, але вже си молодьож 
ни береця того, а старші ни хоті, уже ни вмеруют. Це 
навіть, шо може такє з уроди [від народження], якась 
бубова [з чирками] дитина мучіться й нічьо. Оце шо 
отакі всєкі буби такі є й на личках, от – то як буба, от. 
То як бубова дитина.

МЕНСТРУАЦІЯ  Не дай Боже, не дай Боже, було, се не-
хрещена дитина, мині треба було дивитисі – єк у мене 
є дитина, а ти увійшла в хату, то ти… Я не знаю, яка 
ти увійшла, на тобі чилядинські [жіночі] справи, ну, 
димонстрація єк, по-женському, місячні. Не дай Гос-
пидко, аби ти була увиділа мою дитину, – вже рофія 
на дитині, личко обнесе вже, то ти як увійшла в хату, 
а ти знаєш, шо ти таку маїш місячку чи мала, то отак 
личко дитини полов свою пообтирати. То й це отог-
ди виходи добре. А якшо ти це не зробила, то дитина 
може буть і дуже у ранішню годину. Гой, а тоді шу-
кає ци дівчини такої, шоби вона перший раз мала мі-
сячку, та й тов, ну, тов місячков треба дитині личко 
змивати, стирати, та й тогди дитині ти ця рофія про-
падає. А єк ні – тот може до гробної дошкі бути оця 
рофія. Рофія називає ці плями червоні та й рани такі, 
лупила си дитина. Так, не можна, через то нє можна 
показувати, шо ти мущині можут си дивіца на твою 
дитину, але через оце цю женську природу. Як є ти її 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ  РАЙОН
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покажеш, воно нехрещєне, маленьке, та й дістане цю 
рофію, та яка то-то гниє дитина, так гниє, такі буби 
[чирки], такє се, та й то-то нє ховают дітину, шо не 
показуют, та й бігом хрестєт.

АБОРТ  [Чи робили жінки раніше аборти?] Колись цего 
не було, дітинко. Да цього не було – обортів. Да уже єк 
є дитина – то й дитина. То були й по двацять п’єть чо-
ловік. Та й ніхто це не очіщував, шоби та, як теперачкі. 
А  тепер уже друга-третя дитина  – вже оборт, оборт. 
Або є такі дівки, шо робі оборт, але так віддаєтьця 
[виходить заміж], та й уже дітей нема. Ну, вона уже 
матку унічтожит, шо то уже би так дитина си не йме. 
То в нас невістка є отамкі братова, братінцева, шо три 
рази собі робила оборт, бо вона гуляща була, а відтак 
віддалася, тепер дитини хочуть. Шо ж? Зробі ци ди-
тини – два місяці, три місяці – пішло, злетіт і злетіт, 
уже це й не годно задержіт. Пробували її держіти на… 
[збереженні] До від двох місяців у лікарні, коли так 
сліта. Так аби вже хіба лежєла як мертва, аби не вста-
ла, а коли встане лиш – кривотечя, і вже дитина тратіт 
[стається викидень]. Бо вона вже матку унічьтожила, 
та й вже матка негодна її втримати. Але це теперачкі 
ніхто не робит. Тепер такі молодьожі, дівкі такі нагли, 
шо вони не розуміют так. Тіки в школі дівчєтка, два-
нацять років – уже гуляют.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Є в нас так багато, шо єк діти збігали 
[ставався викидень], шо нидоношені були, до навіть 
се так обзивают так, така є мінута, така година, така, 
такій день, шо-шо воно піщіт уночі і показуєця, – ба-
гато є такіх дітей. Як отакє се показує, то треба із себе 
урвати або якусь, щітай, с тута, с шінки шіночку, шо-
шо урвати з себе та й дати тій дитині, каже, шо: «Єк 
тебе не охрестив Господь Бог, не охрестив тебе, то най 
тибе охрестю»  – від мене там якась платинка [шмат 
тканини], чи дать хустечку, чи шо тій дитині, бо воно 
плачє, бо воно голе. До трьох раз так треба сказать, і 
ти… то уже так си ні, показуєця десь. Є, шо багато се 
показуєця, а є, шо не показуєця. Єкшо мама покладе 
ім’я їй, а єк не покладе ім’є, то без ім’я буде. Так, кажут, 
шоби… шоб дитина си роде або си збігає, треба їй 
імнє покласти. А є так просто. Ну, я можу, можит, і не 
упомніти, але треба: «Най тобі Бог охрестіт, тобі – чи 
Марічка, чи Васильчик…». Чи шо ж такі по-панські, ці 
ті… Оце тогди воно має ім’є, то йому лекше жити на 
тим світі. Збігленєта.

Записала С. Маховська 7 липня 2012 р.  
у с. Замагора Верховинського р-ну 

Івано-Франківської обл.  
від Білатчук (Семчук) Марії Василівни, 1946 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Це вагітній жінці казали, шо не мож-
на кризь дірки лізати, крізь дири. Аби так перелізати. 
То не можна перелізати, де три плоти сходяцця доку-
пи, бо там, знаєш, це таки правда. Бо там є шо шось 
примов’єют, або шось там. Заслабла дитина, треба 
там примовку якусь абошо, то куда вилити – або на 
пеньок якійсь маєш, шо вітер перевернув смереку на 
корінні, «навивороть» казали, шо вітер перекинув 
смереку з корінням – то називалося «виворіть». А ні, 
то піди там, де три плоти. Пліт – то-то, шо переходять, 
відси, з гори пліт, а відси – теж пліт, а вони сходять-
ся – то три плоти. То не можна те жінці вагітній пере-
лазити тих трьох плотів. Оце я таке знаю. Це знаєш 

шо? Шо є… шо чи зглазили дитину, чи якась висипка 
на дитині. Є то обтирали, то вже ці чари, шо примови-
ти, то куда – не виллєш на дорогу, то носили висипати 
на цю смереку, шо вітер вивернув. То називали «на-
вивороть». То так треба було і висипати навивороть. 
Єк каліка родиласа, то йшли до тих примовок, бо були 
люди колис, шо всєке знали. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  
У нас усіх було у батьків десєть. Но один, нема ще со-
рок день, старший брат помер у нас, похоронили його. 
А нас усіх – п’ять дівчат і п’ять хлопців. Народилися 
тут, у цій хаті. Нас у сім’ї було десятеро. А у мами не 
було багато. У мами були лиш два брати і п’ять сестер. 
Та у війні оба загинули. Іван був та й Василь. [...] То 
вже такі, єк уже були такі бідні, нагуляні, то вже були 
так: Васюта, Параска, Марічка. А мужицькі – Василю, 
Степан, Гаврило. Це були такі, шо були нагуляні. А то 
ще Євдоха, Гафія. Ну Варавара була і в нас, Варька. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  [Де раніше жінки наро-
джували?] Дома. Ади, якас бабка приходила, шо брала 
діти. Її називали «бабка, шо брала діти». То дес тоже 
одна бабка там називаласа, шо просили дитину цю 
брати. То самих менших родили, пошти разом я з ма-
мов родила, на дев’єть день… Так, шо мама з роддому, 
а я в роддом. Єкшо багатий хто був, то там кусок сира 
чи там кусок масла, або там яєць. Раньше не було тако-
го. То отаким бабкам таке давали. [...] Перев’язували 
[пуповину]. Раньше гуцульські сорочки були та й такі 
шинки, шо в’єзать. Вна [повитуха] зривала цю ниточ-
ку, казали, шо то полєзно оту ниточку зірвати з сороч-
ки та й перев’єзати, шоб було корисне. Пуповинку ту 
перев’язати. [Перерізали] ножницями. [Що робили з 
пуповиною?] Я цего тобі вже не скажу. 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  Тільки на «Ви» [зверталися до 
батьків]. А це вже покоління, єк у нас у Іванка хлопці, 
то кажуть «Ви». А  у мене вже є син жонатий, та й є 
хлопчик, то вже навчив його «ти»: «Ти тато…». Оце я 
не приймаю таке слово. Він мені каже: «Бабо, Ви…». 
Це мені якесь таке, якби якийсь смаркач. У нас тато 
такий строгий був. Та шо  – били та й всьо. То був 
якийсь корбач, то називався «корбач». Та й тим корба-
чем. То не палка, то був з бика постяг: ручка така та й 
такий батіг. [Чи ставили дітей у куток?] Ні, це на таке 
ні. Старе покоління так, за шию. То хлопце мусів стє-
гати [знімати] штани, перехиляв через лавку, навіть 
тут тримає, а тут пише жопу ту. Ці дівчину, ці хлопця. 
Таку моду чось покійний мав. Терпів-терпів, складав 
собі: то не так, то шось не послухала. І то він у мішок 
собі складав, а тоді єк зачинає – від найстаршого до 
найменшого. Один пасок по жопі дав та й то. [З яко-
го віку дітей залучали до роботи?] То це в кого єк. Це 
таке, може, сім років. Отаке в сім, у шість уже біжит. 
Трісочок у хату внесе, дровеко в хату внесе. Це таке, 
шо для дитини. Начинаюцца більше-більше, а ні – під-
уть, там вівці є. Підут там у траву, там теля, там вівці 
є. Таке, маленькі діти. Поступово залучувалиса. Та й 
діти бідовали. Я знаю, мої хлопці бідні. Ранше, ади, по-
садки були та вже там п’єтий-шестий клас, це вже по-
шло в посадки йолочку то-ту садити лісом. То збирали 
та й то платили, давали муку, та й давали там. Бо то не 
годен таки так. Шо за колгоспу? В  колгоспі платили 
копійки. То добре, шо тепер тисячі [дають при наро-
дженні дитини]. 
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ВРОКИ  В мами десєтеро нас було. Дванадцятеро було, 

бо двоє неживих. Померло одно сім місяців, у сім мі-
сяців один хлопчик вмер, Михайличок. У сім місяців 
зглазили дитину. То збиралися бабки увечір прясти ці 
куделиці. А хлопчик [сім] місяців та й ножками там на 
печі, та й ножками так. Баби си поросходили, тільки 
си розійшли, як дитина блюнула, і плями такі сині ви-
тєгнуло на дитині. І потім ще лікарка укол дала, шоб 
дитині минулося. Не було якос то понятія, шо дити-
ні шось зробити, примовляти. Якос не знали, і так, 
шо дитина кончилас. Дуже сильно зглазили дитину. 
Хлопчик був, Михайлик. 

с. Зелене
Записала Ю. Буйських 5 липня 2012 р.  

у с. Зелене Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Курильчук Марії Василівни, 1929 р. н.

ПОЛОГИ  Та, було, помага, була така, шо помагала. Були 
такі. А я – ні. Я родила сама. Без баби. І дома, не в лі-
карні. Два рази я родила. То раз так я родила, одну ді-
вчинку та я родила, шо щи був чоловік коло, та ще… 
та ще була якась жінка, а раз так вродила, шо я сама 
родила. Чоловіка не було, чоловік в той раз десь був. 
А я родила сама дитину. Двоє я лиш мала, дві дівчини, 
то я з дітьми ніколи ни в лікарні не була, нічого, да. 
І с куда-небудь куталось. [Чи Ви самі пуповину пере-
різали?] Сама всьо те собі і тута сама. Та й оповила… 
Я одну дівчинку родила в такій хаті, шо ви споконвіка 
такої хати, напевно, ніде вже і нє виділи Та де-е-е! Шо 
там говорити! Така хата, шо собі дим у піч, така, шо 
дим усей у хату. Отака хата була у нас колис там, де ми 
жіли. Я кажу, шо якби були ту хату не розбили, то би 
були типеричкі страшного народу би там периходи-
ло, периподивіца на ту хату, то се то-та хата називала 
«курниця».

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Та тіки в водичку… [Чи 
додавали якісь трави?] Я не знаю, я нічьо не давала. 
Я, як діти свої купала, то, знаїте, я після купелі, хоть 
то, знаїте, та, як ото теперічки, то всьо чі пахне по-
рошками, такім, те-то вже там на світі, а я  – ні. Єк 
отак було, то, знаїте, маслом. Так, коров’ячим маслом. 
Я його розмащувала та й так, то і з усім розмащувала 
маслом, бо масло то не то, шо типеричкі вже, а дити-
ну такі дуже добре маслом… Ну, а шо – єк воно, воно 
віздоров’юєця від того на гете. Те у тих отакіх, отакіх 
лляніх сорочках, то воно собі, те й, чуєте, шо я вам 
кажу, шо ніколі у мене діти ні на запалення ніяке не 
слабли, і в лікарні я не була з дітьми своїми. Але я вам 
кажу, шо масло, хоть не кожний раз, але так, шоб такі 
потрошкі маслом коров’ячим, – і на голову дітям дати, 
і суда, оце всьо [показує на грудну клітку]. Да, то це 
всьо, то це все осюда. [З якою метою це робили, для 
пом’якшення шкіри?] Ну, до-да, бо то, знаїте, розма-
щує, оти кісточки, оце всьо: плечикі дуже, груди оце – 
всьо от у дитини. То дитині дуже здорово таке. Я то 
теперішкі то топлю собі масло – якє то масня, попро-
буй! Типер є такі всі креми, то всякі на світи. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  Чим уповивали? Ходи з яко-
гось дрантя, якого-небудь, бо то сорочки колись но-
сили, такі сорочкі, такі з лену. Ну, то-то би така со-
рочка се постаріє, да ти те ото ту сорочку розіб’є, та й 
оповивали тим, та й таким патичком, а типер то нихто 
вповиває діти, типеречкі такі повзуночкі натєгнут…

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Ну, то це були такі, шо примів-
ки… шо примов’єли. Но я своїх дітей не носила. То 
ж були, кажуть, шо були такі ті сусіди, шо ті си при-
багали, а я нічьо не прибагала своїм дітям, бо в мене 
діти якось ніколи не слабували, й у лікарні не лежала я 
з дітьми, не була ні разу. Та, та й куталося то куда-не-
будь. Ну, в мене діти не як то-то теперечкі – у колясках 
та накриті с тим… А діти – в стояка, то та, як діти в 
стойку поклала, та й собі пішла до… до роботи, та й 
докутани [доглянуті], вернулася – воно вже сидит там 
у стойці. Ну, да, то-та стоєчка така була, і таке й крісел-
ко, то й тамечки така дирочка, отака-во, ну… ну, та й 
собі воно там покладеш його, та й воно там десь, тей 
сідалечко, там така вот… і вона так, аби вона стоєла, 
аби не впала, на колка його прибів, то-то називалась 
«стойка дітова» – отакє.

с. Ільці
Записали Г. Бондаренко та Ю. Буйських 8 липня 2012 р.  

у с. Ільці Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Малиновської (Банох) Ірини-Марії Мирославівни, 

1931 р. н. 

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА  Мама дома мине родила. 
У  нас була тут недалеко акушерка з дипломом, уче-
на акушерка, то її брали. [...] А були такі собі і сіль-
ські бабки, то їх также брали. Нє, не пупорізка й не 
повиту[ха], просто – шо діти брала, шо брала діти, так.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Скоро хрестили. Так, через кіль-
ка днів, так не раз хрестили, шо ще дитина, і мама ще 
встати не може. Бо колись так було, шо казали, шо 
два тижнів жінка повинна лежати після родів. А ти-
пер – третій день, уже з лікарні виписують. А я знаю, 
я пам’ятаю, шо то скоро хрестили, бо я чула, но, гово-
рили. І тут у сусідстві була одна жінка, шо вона була 
друга жінка у чоловіка, а… та й народилася дитина, а 
перша жінка зваласа Катерина, а в цеї жінки мама була 
Катерина. Ну, то я знаю, якось вони не узгідніли, як 
ту дитину назвати, та й прийшли отії куми, до церкви 
понесли ту дитину хрестити, дитині дали ім’я Катери-
на. А мама питає: «То як ви схрестили її?» Кажут: «Ка-
терина». – «А-а, ти так! Ти хотів, ти сказав Катерина, 
аби так, як твоя жінка була!» То казала моя баба, шо 
вона була при тому, то-та жінка, каже, схопилася на 
ліжку, така після родів, значить, шо це, ну, третій день 
було, шо дуже скоро хрестили діти.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Якшо дитина не може спати, я 
це знаю, якшо дитина не може спати, то «треба міняти 
воду» називалося. Во у нас криниця – треба, ну, з цеї 
криниці, де дитина, взяти воду і піти в чужу криницю, 
там взяти воду, то з теї чужеї криниці треба вилити у 
свою криницю, а з своєї кирниці – в чужу криницю. 
Бо приходили жінки й питалися, бо я знаю, шо тут у 
нас криниця є, оця криниця, шо ше… ше дід із бабою 
робили, це ше отій криниці вже, напевно, сто років, 
то приходили питать: «Чи можна поміняти воду, бо 
дитинка в нас не спить?» І пеленки не можна було би 
висіли, як сонце заходить, бо не може спати вночі. Ба-
гато шось таке було, но я того всього не знаю, бо то я 
на то не звертала увагу. Я вам скажу, у нас правнук мав 
рофію, так я називаю то – «рофія», а я не знаю, як воно 
по-медичному називається. Він родився – таке личко 
червоне, таке аж, аж таки, шершаве такє личко було, 
і не знали, шо з тим робити, пішла онука до лікарів, 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ  РАЙОН
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виписували якусь мазь і казали, шо якшо ця рофія, – 
ну, так я називаю, так у нас називають, – на видку, то-
то саме на кишечнику, всередині, шо треба уважати, 
шо… шо то треба лікувати. То вона, як лікарі казали, 
так лікувала. Тепер у хлопчика нічого нема, хлопчи-
кові дев’ять місаців скінчило си тий тиждень, дев’ять 
с половиною вже, та й нічого вже нема – то само по 
собі. Може, то й така алергія, може, то я не знаю шо, 
но то дитяча така хвороба. [Чи кажуть, що таке буває 
від чужого погляду?] Так говорять, говорять то, але я 
не знаю. Розказувала мині одна жінка, шо: «Я знаю, шо 
робити, як я приходжу до когось, а там дитина мала – 
то береш сорочку свою і… і полою с лівого боку мусе 
дитині обтерти личко, тоди вже… А я так слухаю, шо 
вона каже, да й собі так думаю: «Боже, аби так цую со-
рочку взяла, да моїй дитині личко обтирала?!».

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Е-е-е, на цвинтарі ховали, якось її по-
свячували, вже померлу. [Священик посвячував?] Так, 
так. Напевно, якесь [ім’я] давали. Ну, я не можу точно 
сказать. [Чи говорили, що такі діти десь літають і пла-
чуть?] Говорили люди. Говорили, шо… Але не ці, шо 
умирають, а ти, шо жинкі самі, шо вигонят діти,  – у 
нас так казали, – шо ті, ті ходят та й плачут. «Стра́чєта» 
називали, шо страчена та дитина. То казали, шо як ти 
чуєш, шо дитина плаче страчена, то треба хоч кусок 
якогось: чи сорочки урвати, чи шо – і кинути в ту сто-
рону, шо воно не… не мало крижми, і воно плаче. [Чи 
потрібно називати якесь ім’я?] Ну, я не знаю.

Записала М. Курінна 29 липня 2012 р. у с. Ільці 
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  

від Дрислюк (Палійчук) Параски Василівни, 1941 р. н.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Так, бо ми малими дітьми, як 
розіб’єтся бербениця [діжечка], ми ці дві тоді в руки – 
і поїхали на них по ледові… Мама вже нам давала про-
чухану: «Шо ви до бербениці взялися?» У нас лижів не 
було, а ми на доді станемо – та й поїхали. Ну, переваж-
но жмурки. Колись малими жмурки жмурили. Це мені 
ще смішне, я мала, може, років шість, мами дома не 
було… Мама з дєдєм пішли десь громадити [складати] 
сіно, а до нас прийшли такі більші. А у мами було дві 
миски молоко цідити. Та й ці миски були миті, одна на 
другу покладені. Та й були мельниці, і була тумбочка 
в хаті, і ці мельниці були перевернені ротом униз. Але 
малі ховаємося, а та нас лови. 

ІГРАШКИ  Так, я мала щєсті, шо дєдів двоюрідний брат 
робив на Попівані [гора Піп Іван]. Кіньми він робив 
на Попівані. Називався Палійчук Юра. У них була одна 
дочка, і він тій дочці відки іграшок… І цей Юра робив 
на Попівані і приносив своїй дочці ведмедя. Той вед-
мідь був отакий завеликий, солом’яний у середині, бо 
дуже легенький. Матеріал був на ньому якийсь жов-
тий і грубий. І були коники. Солдати на конях. Коник 
був отакої довжини, як мій палець середній. І цих сол-
датів було багато без конів, і з кіньми було багато. Бо 
я знаю, шо Гануся ця підросла… А мама її дуже мене 
любила і називала – Подушечка. І водно [завжди] мені 
приносила іграшок Ганусиних. Та й мені тих солдати-
ків принесла. Я пішла на зорінок коло річки, та й ці ко-
ники мені добре коцкали по камінню. І кожному від-
пав хвіст, а в того нога, ну, бо я так нищіла це. Але я це 
мала. І ще… у нас хата була коло дороги, коло головної 
вулиці. Ішла сусідка Настуня, а я цим ведмедем як ки-

нула в неї через мур – 5 або 6 років я мала – то вона 
мені то згадувала: «Ти мене, – каже, – добре напудила 
[злякала] тим ведмедем, шо я не зрозуміла, відки вед-
медь упав». То це в мене був цей ведмідь, ці коники і 
ще шось було таке фабричне вироблене, шо ті іграшки 
будь-хто не мав. Бо хтось привозив вуйкові для сво-
єї дочки, бо вона одна у нього була. А так шось діти 
самі собі ляльки робили. З гарбузів багато робили. Як 
осень приходила, то вже видзьобували очі, рот, зуби 
накладали гарбузами. Лякали вечером одни одних, 
бо там свічку світили. Таке, як ніч,  – так страшне. То 
це вже «опуди» називали. Ну, якісь човники робили з 
паперів. Я знаю, шо пускали потічком по воді. Я коло 
річки родилася, то там, річка де більша, там всьо плив-
ло. А  я відмурую камінчиками… Я  це дуже любила 
робити… Та й туди запливала мені рибка маленька, та 
й туда я човни плавила. А був у мене старший від мене 
на один рік дядько. Розумієте, мама – [19]21-го, мами-
на сестра – [19]28-го, мамин брат – [19]33-го, і другий 
брат – [19]40-го, а я [19]41-го. То був мій рідний вуйко, 
але я йому «вуйко» не казала, бо він бився зе мнов. То 
він робив дараби. Цей дід, шо був висланий з ним на 
Сибір, то цей Миколка малий робив дараби.

с. Криворівня
Записали Т. Величко та Ю. Буйських 2 липня 2012 р.  

у с. Криворівня Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.  

від Кіщук (Сав’юк) Марії Миколаївни, 1932 р. н. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  [Чи були раніше такі жін-
ки, які допомагали при пологах?] Бу́ли, бу́ли. Ну, таке 
казали, шо там… Ну, а я знаю, була там, де мама була 
ж те… в Шипоті, баба Грицуляшини, Катерина. Отак 
то ї називали. Шо вона ішла, брала діти, наприклад… 
отакє то-то, такє тогди говорять. Брала, брала дітину, 
наприклад. [...] Ну, та й так уже має, наприклад, десь 
уже родити, а дальше вже рве [?], то вже йдут да ту Ка-
терину, та вна вже сидіт у хаті, наприклад, два дні чи 
три дні, ну, у кого треба [нерозбірливо] лопатку викі-
нут, то би так легко родило. То вже би так берут кличут 
її, заводют, шо… шоб вона була, наприклад, у хаті, так. 
А котрі були, шо й сами родили. Були такі, шо розка-
зували там, ну, я знаю того чоловіка… жінку ні вже, а 
чоловіка… чі… дівчинку закинула. То вони мали бага-
то діти. Ну, тей чоловік пошов худобу останню кутати, 
а жінка дитину вродила та й загорнула, ну, то це на-
зивало си запаска така, знаїте? Ну, таке, як так, та й ту 
дитину загорнула в оту драночку та й в запаску, та й 
поклала отак на піч, та йде, варить собі їстив! Як вари-
ла собі, так і варе. А чоловік увійшов, та й ка, а та одна 
дитина запла[кала]: «Шо то там?», – ка. Та ка: «Дитину 
я вродила та й завела, поклала на піч. Ну, а ти чого, – 
ка, – тут коло печі?» – «Уже пішов, – ка, – туди, на піч, 
є к дитині». А тут коло печа така, ну, їсти варили, та й 
то-то в бабі така була пословиця: «А шо тут?» – каже. 
«А-а-ай, Гнатючка, – ка, – вродила та й дитину на піч, 
та й варить їсти». [Сміється.] Такє-то було, а були, шо 
всєко, шо помирали. Тоді ніхто так, як то тепер, – не-
годна вродити, бере та й кєсарит, ну, а тогди не було, 
так шо, вмирали жінки, наприклад, негодни вродити, 
була дитина та велика, будь-то, ну, таз вузький, кіс 
абошо – то й поумирали да й раз. [Чи бувало такє, шо 
дитинка при пологах помирає?] Ну, та бувало, шо ди-
тинка, та й бувало, шо жінка зовсім умирала, так.
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«НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ»  [Чи зберігали дитяче міс-

це після пологів?] Ні, воно не… то не зберігали. То 
було це місце, було це, те негодно було се зберігати. 
Але були такі випадки, в мене було старший дівчині то 
саме, але я це не знала, шо вона си уродила, ну, місце 
собі було місце, а в нас щє було та, як така сіточка, її 
оболонка си у нас називають. Та й вона си в цему вро-
дила, си в цій оболонці, о. Кажут там, ну, Бойканючка, 
тогди там була лікарь, то й каже: «Це у вас в оболон-
ці, – каже, – в сорочці дівчинка си уродила!» Ну, та й 
так казала та й усьо. Єкби я була знала, казали потому 
мині жінки, так би сказала: «А ви мині подайте ти си 
оболонку!» Та й тре було взєті й те й висушити. Ага, 
наприклад, ідете ви на базар, або ви їхали тепер суда, 
шо це дуже щєсливе є, ну, те й те того собі його десь 
там поклав в убраннячко, то вам буде дуже добре, ви 
собі приїдете, ви собі… все вам добре буде. Ну, напри-
клад, не вам, але цій, цій дитині, шо вона з ним вона 
си вродила. А я не знала, тої сказали мине оце се та й 
всьо, ну, тая правда, шо вона щаслива! Вона щєсли-
ва: вона і на вроду файна, і файного чоловіка має. Та, 
ди, генди вони двоє [показує на фото]. [Нерозбірли-
во.] Ну, та… та й жиют файно, та й діті файні, та й діті 
файно си подружили.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  [Скільки годували дитину грудьми?] Кіль-
ко хто міг та й хотів. Татив брат (я Вам покажу його 
на фотоґрафії) то косив уже на полі та й маму кликав 
поза копицу, за сіном,  – та й пописсати, іде далі ко-
сить. Ну, то такій, шо вже покосив траву. А було, шо 
ніяк не хотіла, наприклад, або якась гуляща була або-
шо. То єк вона буде йти, єк вона дитину корме? Було, 
шо онто той… не було пипок [сосок], так ето… такє, 
шо с корови, ну, роги були, шо вони щібали [ламали 
роги], та й там та його пропилювали тей край, а там 
така була дирочка, та й там такой якоїсь шкірки наши-
ют такє би на ріг, йому й пепку [соску], і оце се рожок 
сиплют тут молока, то й оце ссало отакє. Ну, так, та й 
такім кормили. Ой, так їсти давали. Та й так, єк хто 
міг. Є, шо молока нема. Ну, я сама небагато кормила, 
так я лиш сосу лиш десіть тижнів, а цу – піврік, мен-
шу, вже хотіла, би хоть би в шість місяцюв, от. Мене 
сильно кололо, та як потєгне, то все єдне, шо з плеч 
тєгне ось, ну, кололо. А є, шо ни шкодит, а хоче та й 
плекає, кормит довго. А не хоче або не може, або, ну, 
по-різному є, по-всякому. [...] Ну, я то вже не знаю. Ну, 
та-то вже молоко перегорає, шо то вже може бути і ні-
яке. Ну, то знаємо, шо то навіть за два дні то-то там 
уже в грудях перегораїт.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Та шо-шо ж – лікували, 
ходили примов’єли. Ну шо, як се було так, як дитина 
маленька була, ага, ну, то тепер уже інакше, але… Ага, 
провісила надворі пельонкі, то це треба брати, поки 
щє сонце є надворі, аби сонце не зайшло. Покупала да 
й дитину… увечер ви скупали, то ви маєте з його отам 
висипати дес у відро якесь, наприклад, рано висипати, 
аби не висипать увечор надвір. Із дитини увечір, єк 
сонце заходить, нічьо ніде не має буть. А то всьо вже 
си змінило. [...] Ето жінка була ото, шо кажут, шо, ну… 
Та й є, шо й приздрівают. Є й люди такі, ну, такі люди 
собі мают, таку вони мают собі привичку. Ну, навро-
чуют, ага. Наприклад, ота як ви чи зебралися типер, 
ну… [нерозбірливо], чи ви вишли в хату, вже так мині 
вдалося, я так на вас дивлюса, дивлюса, сподобало си 

ви мині така – у-у-у. Або діти, маленька дитина, шо-
шо вона бігає, шось вона і то-то бавиця, то-то файне 
такє вже. Кажуть, як заслабло, вже рве, голова болит, 
ну, плаче вже – ну, приздріло. Казали, якраз тут, то я 
се знаю, шо це. Ага, задивиласа я так на вас то, а ви 
собі так потиху кажіть: «Цур тобі, цур тобі». «Цур 
тобі» – три раза так сказать – «цур тобі». А баба щє тут 
така була, її нема вже, покойна та вона, то-то щє такє 
нефайне такє, шо казала, але… але то сі кажут. Баба 
каже: «Такі лиш хлопец був тут, донькі мої, та він такій 
файний». А адьо [тут] та гендьо [там], ото шо за тов 
господі, гендечкі, та дивилася, та прийшла [сусідка]. 
А та баба каже: «Е-е-е…». А та прийшла, та так уже се 
на Володика дивит, а він файний те такий, говорючий 
хлопець. Ну, жартувати чи жартома, а баба каже: «Цур 
тобі [понижує голос], цур тобі, цур тобі». Та яка йому 
різниця, а їй тоже було… Марійка покойна, я кажу 
та я кажу: «Маріє, цур». – «Кажи так, шо я тобі кажу! 
А то хтось чує, шо ти кажиш?».

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Де хоронили маленьких дітей?] На 
цвинтарі. Так, там була вже водов похрестє, там по-
кладут, і… мнякє воно ніби називаєця, та й водов 
покроп’є тако і в хрест три рази, та й… Ну, то й шо, то 
й зберут там, шо ще яко маленько зробіт, та й ховают, 
та й всьо. [Чи була ця дитина хрещена?] Ну, то, певно, 
шо ні, як вона нежива си вродила. На цвинтарі [хо-
ронили], так. Ні, це так не зарівали. Це вже якби такє 
було, якби… якби якус худобину загрібали та якби 
в нас [нерозбірливо] дитина, то воно має душу, хоть 
воно неживе се уродило вже, але воно вже мало, на-
приклад, то уже не було такє.

с. Рівня
Записала Ю. Буйських 3 липня 2012 р.  

у с. Рівня Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Чупринчук (Шкрібляк) Анастасії Іванівни, 1921 р. н.,  

та Чупринчука Юрія Михайловича, 1930 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  Дома, дома [мама народжувала]. 
Мама щє й сама прімала, акушерка була. От ходила 
собі, та як то не було лічебні, але мама собі мала прак-
тику, собі научилася і собі ходила. Щи й тепер є багато 
дітей, шо мама принімала. Замість лікаркі була. Вже 
за радянщини пішла та їй сказали, шо засудіть, то вже 
боєлася ходити. Повитуха, так, казали дехто, та й ще 
як – я вже забула. В’язала. І-і-і, то це мама вміла та, 
шо обсмотрит тя на те, знає, як воно стоїт. Уміла, так. 
Шо ти? Я з мамою родила двоє – ці сі, шо перші були 
діти, а отак вже у лікарні ці двоє, то мама ліпше, мині 
легше було з мамою родить, як у лікарні. Так, такі лех-
кі то роди мині то були. Бо мама вміла, сильно вміла 
так всьо, обертала дитинку в череві, так собі полег-
шить. Уміла [дитинку повернути в череві]. Обсмотре, 
як воно стоїт, та й помажеть, і масло на те… гладить, 
каже, шо гладила, до чьо його но, оберне те оте. Така 
була акушерка. То щи й тепер я кажу, шо є ше багато 
люди, які… такі… Так шо то вже була радянщина, та 
й були лікарі, а за мами йшли [нерозбірливо], щє хо-
дили, але сказали, як узнали, та й каже: «Підеш у тюр-
му», – каже. То не можна вже було. То так було тєжко, 
Господі. Її так [запросить], в кінец оце прийдуть, це 
запросі, мама піде, вже ідуть болі, і то вже й піде, та і 
всьо. А їй так платили там, а ні – то йшли робити, по-
магать, землі було багато, та й робота була, та й такє. 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ  РАЙОН
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Та й на рукі шось там покладут, тоді мить руки нази-
валось це. Так. Миют рукі, ніби це даруют, так, це на-
зиваєца «миют рукі».

ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ХРЕЩЕННЯ 
ДИТИНИ  Зберігали [пуповину], ето колис, і мус, шо 
мені давали розв’язувать. Я, мо, і підросла, і потім я 
си розв’язала, аби в голові розв’язується, но мусить, я 
давно ворожили. Та й то щи й ми зберігали, це давно 
було. Та, зберігала, ой, отак уже страшне, цім старшим 
зберігла, то ці вже була я забула цім зберігати. Було, 
шо давала розв’єзувати, – забула. [...] Та в такій балії 
[купали], в дерев’єній такій балії, це так, як корито. Та 
де рум’янчик, то це марунка… ромашка – оцим мама 
то любила купати. [...] Хрестили, але крадькома. Щи 
хто не на роботі – всьо равно піп боєвса, бо йому за-
казували, а хто на роботі – тоді тот уже йде ночьом, 
попід хатьом брали попа. То-то так сокотили [слідку-
вали].

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Ади, [мама] знала, шо то му то 
знала, то вони… А щє більше ліком була вода свяче-
на, би, водно, у кожний хаті була, дитинка плаче, мама 
каже: «Іди, неси водички, я тобі нагрію, тую дитинку 
похрещу». Там по [нерозбірливо], дитинка уснула. Не 
так, як тепер, до лікарів ходили, вона собі цим лікува-
ла [нерозбірливо]. Та й так знала, ромашкі ти варила, 
тоже давала дітям.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Так гра така була «Бий касулі». 
Ну, це такє корови були, косулі, кози, а великі – цапи 
якісь, коні, то ми собі там… Та щє сирні коні – робили 
нам з сира. І за оце щє ми любили. А ми трошкі грає-
мо, так то сідаємо, за діти то сьо, та-та такє шось собі. 
Я знаю, з городу нарвем барабулі, то це лялькі були, то 
шось таке. Еге. Так шо ж? Кукурузи тоже – ето робили 
тоже, шоб тіки шо так за то собі ховалиса, та й це… 
старалися, аби це було би, такє, як ляльки, це – ніби 
лялька, то вповивали, шо [нерозбірливо]… чі кукуру-
за. То тепер такіх ляльок – та, як діти вже не знають, де 
їх класти, а колись то не було.

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Та й шо, такє казали – бабай – то й 
тепер так кажут. А в мене вже до хлопчик вже в другий 
клас кінчів, та й щє питаєця недавно, каже: «Бабо, то 
такі правда, шо є отой бабай?» – щє не довіряє. [Смі-
ється.] Кажу: «Нє, нема». То такі так пужіли [лякали]. 
Щє шо? Кутюгами [собаками] напужіли се. Псами. 
Еге, шоб песи там [нерозбірливо], це вже цім пужіли. 
Або цей, дядя: «Дядя якійсь тебе возьме». Ей, лякали, 
бо і цигани ходили тоди, це як і мусить, іщє мене цім 
пужіли: «Бо цигани возьмут», – каже. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  А  то ці, кажуть, шо ці, кажуть, шо 
діти нечісові [передчасно народжені], збігленєта [ви-
кидні], знаєтє, то-то то. Збігленєта є, та й то так вони, 
коли – то шо нечісові діти. То як і тая вигоніт. Такі ко-
лис аборти робили, то такє не було, але тепер си такі 
робіть. Страчували, то вони, ці діточки на розигрі [на-
зва свята], типер вже пробіг той понедівнок, сходили 
си до купи та й то, ніби так чоловіка, яко самотний, 
загулювали. То раз чоловіка одного загулили, то як пі-
шов, так пішов, то йому… Та те вже минуло, якраз… 
[нерозбірливо]. Чериз три тижні чи чтири. То на роз-
игри то казали, шо вони співают, та й можут чоловіка 
узєть, та з собою… Те ж чоловік взєв коло себе чіснок, 
та й було одилєн-зіллє [валер’яна] це такє, шо… «Оде-

лєн» називалоса, тепер нема то, «оделєн», «оделєн» на-
зивало си. «Оделєн», так називало си, цей чіснок, лук, 
лук та одилєн-зіллє. Йому нарадили жінки старші, би 
це все коло себе мав, та вони не возьмуть його. Та й ліг 
спати, тей, вони се межи, каже, шо щє й за руки, та й 
так уколо лісу, і поди ночи в лісі, оце розказувала мама 
мині, то пойшла, я не виділа, то мама знала. Оделєн-
зілля, так, такє… Тепер не чюти за то. Та й шо, та й 
співають собі так, шо: «Якби не лук, чіснок, не оделєн-
зіллє, ми, мамка синка породила, ми би його і з’їли,  – 
шо з’єли би його, бо не було через це єк приступити. – 
[Якби не лук, чіснок…], не оделєн-зіллє, мамка сина 
породила, ми би його з’їли». Оце мамка та й розказу-
вала, як він чув, як вони співали оце. Це чоловік, шо 
нібито ліг спать. А вложив коло себе чіснок та одилєн-
зілля оце, аби не втівали його, бо вони боєлись цього. 
Це шо на це не пішли. Лиш співали, то він цю співанку 
розказував, то чули, мама за… та каже, шо за… Ой, щє 
давно-давно він це розказували, то я це пам’ятаю, шо 
вони так співали, це то за то, в мене були збігленєта – 
та, як нечісові діти. Це як робити, можна теї днини, 
але тра лягати спать на полудні, кождий раз лягать 
спати, то й так на полудні він пішов та й ліг.

с. Устеріки 
Записав О. Васянович 4 липня 2012 р.  

у с. Устеріки Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл.  

від Танасійчук (Недоходюк) Марії Петрівни, 1937 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Нас бу́ло всіх десятеро (?). 
Так-так, шість дівок і чотири хлопці. Перезву: перший 
Недоходюк Микола Петрович, друга я, Недоходюк 
Марія Петрівна, трета Недоходюк Одокія Петрівна, 
так ішло за рідо ́м, дальше Недоходюк Анна Петрівна, 
Недоходюк Дмитро Петрович, Недоходюк Михайло 
Петрович, Недоходюк Василь Петрович, Недоходюк 
Катерина Петрівна – так ми всі за рідом. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Так як я, наприклад, си вро-
дила перед Богородицев, то Марія, а там Дмитро пе-
ред Дмитрієм. Це так по календарю, це дуже імена 
по-релігійному, по-божому. Не так, як тепер: уроди-
лася дитина перед яким бись святом, а вона якусь 
Анжеліку, всякі такі ім’я бере. А то всьо по Біблії, по 
книжці, по-церковному ішлоси так. [Які зараз сучас-
ні імена дають дітям?] Внучка знає всяких. Таких, шо 
я боюся їх. Як нагадати ці імена тепер? [Звертається 
до онук] Оксано, сідай кришечку віддихни, розкажи 
по-теперішному, бо баба довго думає, як називають 
теперки всякі діти, но не по-релігійному, всєкі виду-
муют. Ану назви отак на пальцях. Ще присядь, Лесю, 
кришку. Я  давни імена розказую, Тетяна тамки, Ан-
дрій, там ці я розказую, а по-теперішному такі тепер 
звут, шо я ще довго нагадую, єк їх назвати. [Онуки]: Та 
й Діана, Ілля, Лук’ян, Насті, Давид, Ангеліна. Настуня 
була раніш. Тепер такі якісь Артури. [Онуки]: Мак-
сими, Артури. Т. М.: Максим був колис. Артур якис, 
таке, шо теперішне. З-за границі такі якіс є імена. 
[Онуки]: Рустам ніколи не чула. Руслан, може, колис 
було. О, такі теперішни дес із-за границі, за границев 
буває, німецкі якіс, польскі. Є всякі імена, і вони пере-
ходять сюда на Україну, і кладе своїй дитині. Отакі я 
хочу розказати. У мене так є Леська Українка – одна 
донька́, Петро, Василь, Міхайло  – четверо дітей, усі 
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є собі такі ім’я по-книжному, по-релігійному, по ка-
лендарю. Мій був чоловік покійний, Василь Степано-
вич, і поклала я Василя сина, був дідо Петро – поклала 
сина Петра. У нас діти не мішєлисі, це вже не до дітей. 
Батьки си пораді [порадилися], а так як мій ще був у 
сплаві́, сплави́ колис возив, бо мав шули [стовпи], шо 
ліс возили колис.  Бо донька си народила без покій-
ного, шо покійного дома си не бу ́ло. Прийшов: «Чим 
фалишси?» Кажу: «Дівчина є». – «Єк звеш?» Я кажу: 
«Оксана». Я  вже не скажу, єк сказав: «Е,  буде Леся». 
Я не знаю, чогос не хотів Оксани. Файне [ім’я], ми по-
клали Оксану, внучку. Та є невіска Оксана. Дуже фай-
ні имня. Оксана є релігійне свєто. Леська тоже. Всі ці 
релігійні. 

ВАГІТНА ЖІНКА  [Як називають у вас вагітну жінку?] Та 
таки вагітна. А по-старому, колись я чула, – «тіжка ́»: 
«Тіжка вже, – каже, – вже, ади, зайшла [завагітніла] – 
тіжка». Я  то пам’єтаю з давних тих жінок. Мені вже 
сімдесєт п’єть, а мала жінка вісімдесєт, баба: «Ади, моя 
вже молодиця тіжка». [Сміється.] [Що не заборонено 
робити вагітній?] Якби я вам розказала про себе, шо 
я робила, то вам би страшно бу ́ло. Це така пословиця 
давна, справедлива. Це нічого не шкоди жінці. Леську 
я родила… усі четверо дома: ні лікаря, нікого такого 
не бу́ло, бо такі були тіжкі умови у шійсєтих роках, 
шо не бу ́ло, певно, ні медиків, ні лікарів, ні машин. Чо-
ловік на роботі, сама я вдома. Здоїла корову, ади, там 
високо, да ще в’єзку суччя добру набрала, да й батьку 
в руках молока, та й поклала то всьо, та й пришла на 
лужко – та й встати вже негодна, всьо, по бесіді. Отака 
була біда колис. А тепер легко їм: іде на тиждень, на 
два у лікарню, прийде з лікарні, по три місяці нічого 
не робит, має мама всьо укутати, мама має всьо зро-
бити, бо то дитина та й я слаба. Я дивуюси. Єкби дуже 
дес чогос би перепудила [злякалася вагітна], може 
дитина збічь – викидаш. Так казали старі люди: «збічі 
дитина» – то викидиш. Це може таке трафитиси. А ро-
бота не шкодит. Чим ме буде ходити робити, тим буде 
дитина легше си родити. Це собі молоді аби знали, не 
уплакувати, шо ни суда, ни туда. Людина розходитсі, 
вона є здоровіща. Не можна жінці себе ловити, єк пе-
репудиласи, бо буде родима пляма. Єк украсти шось, 
то буде дитина злодій. Це вже, шоби ви знали, шо 
це так. Вона красти – буде дитина злодій. Коли мама 
робитна [працьовита], вона така акуратна, чемна, то 
і діти тоже ростут чемні, акуратні, лиш би мама не 
брехлива. Коли мама родит діти та й брехлива, п’єт, 
брешет, ну, це дитина вдаєтси, хоть би не знати шо. Це 
вдаютси діти. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, «НАРОДИТИСЯ В СО-
РОЧЦІ», ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  [Чи 
були такі жінки, які допомагали при пологах?] Колис 
бу́ли, бу ́ли в мами мо́ї. Одна така бабка приходи ́ла, шо 
брала діти, називалиси «кушарка». Стара жінка така. 
[...] А  я сама дома [народжувала], пуп урізала сама. 
А  пуп у мене дес си зберігав. Не їдно не розв’єзало. 
Така пословиця бу́ла, шо треба розвізати. Але шо я 
була старша в мами, та й в’єзала у мами пупи дівчи-
нов, поки прийде лікарка. Від живота отилко лиші-
ла, аби не попри це, бо дирка є в споді. Добре знала. 
А  ув’єзати отак [показує півпучки], пуп загоїти, він 
гладенький, рівний з черевом. Так я своїм ув’єзала, ще 
й ходила там бабам в’єзати. Зато я то з мами всьо зна-
ла. Не тре неяких розв’єзувати, то дурна бесіда така 

старовіцька. У  розв’єзуванню у голові таке, шо ди-
тина як родитси, маєт талан, вона вам буде учитиса, 
вона на шо схоче вивчитси, а є така дитина, шо воно 
би кілко зубрило, воно не йде та й всьо.  [...] [Наро-
джується] у мішку  – то дуже щасливе. [Чи потрібно 
його зберігати?] Ні, лиш кожде каже, шо у мішку си 
вродило. [...] То казали, шо їй [бабі-повитусі] мили 
руки. А  руки прикривали ці рушником, ці платинов 
[шмат полотна], ці хустинов, так аби. Мили руки та й 
прикривали, чим хто міг, бо колись то не було таких… 
То рушник, кавалок полотна, бо полотно самі робили. 
Не купували, а самі робили. [...] [Як кажуть на жінку, 
яка народила дитину?] Рожениця. Після рожениці вже 
приходять гості вже там вітати, всьо. Породілля – це 
більш українське, а старовіцьке – рожениця. Можна і 
так казати – породілля, це не має значення. Приходи-
ли, котра є там в селі лікарка, має в попередніх часах 
сказати. Вже сімдесєті роки, шейсєт п’єті, май більше, 
то приходила перевіріти.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Це легка справа. Ванноч-
ку та й тепле́нького. Руку покласти під головку, а те-
пер і того вже ні. То колись лиш ми таке робили. Те-
пер є така подушечка, така ванночка, шо воно стоїть, 
не втопитси. Отаке в ванні купали. Накладут тамки 
пеліночки́ або шош під головку. Руку так на головку, 
аби воно не похилило і не хлипнуло води. Знаю, шо 
рум’янку заварит, такий рум’янчик. А то у вас як на-
зивається, ромашка? А у нас румнянок. Та й у румнян-
чику викупаю, пеліночки чистенькі, сальцем гусячим 
вимащу, заповию. [Чи Ви міряли дитину?] Мірєла. Та 
й свої я мірєла. Абисте знали, шо це допоміжний за-
хід, його тра робити. Дитина плачет. Вона є звихне́на. 
Ви її кладете в купель, вже величка дитина, вже руку 
не треба підкладати. Берете лікоть та й коліно та й так, 
та й докупи [показує]. Та й так другий бік докупи [по-
казує]. Поперчик направ’єєтси. Вже воно тихо, не пла-
чет. Це я робила. Та й моя мама робила. Це так таки 
треба робити обов’язково. Якшо воно звихнене бу́ло, 
чогос плачет. [Куди потрібно дівати воду з купелю?] 
Це ми як увечір купаємо, то [воду] рано висипаємо, 
аби не на ніч висипти. Йой, та то нічо не шкодит, де-
небудь висип. Це лиш я перу у ций ванноцци, шо мала 
показує, церковні фалони, сорочки, то цу вожу я під 
це дерево, генде вперід хати я сиплю, бо то не перехо-
дити і де-небудь не сипати. Дес є, шо хто-небудь попі-
сяв чи шо, то я не маю права сипати – то це церковне. 
А дитину скупати – то де хочте, там виливайте. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ  Теперки розпа-
шоночки. І тепер гора, а ми ні, ми ручки отак склада-
ли, головку рівненько, здавимо, упувиємо, ушульчик 
[стовбчик] чи така петелечка, шоб уповит тугонько. 
Ловит за хвист да й мечит, куди хочте, ви його не звих-
нете. Тепер ніхто не вповиваєт, криве дитя ходит, має 
руками. У нас так не кутали. Аби воно не було криве, 
не ходило криво, нижки ́ мают бути докупи, так з два 
тижні, три вповивали. Не так аби стиснути. Файнень-
ко воно собі, аби рівно сиділо. Та й не звихнете його. 
А  тепер воно звихаєтси напоперек. Невповите воно, 
воно так легко. Та єк так узєти, поперчик махом мож-
на звихнути. [...] [Чим Ви пеленали дітей?] Ой, ой, у 
шійсєтих роках подрала я сорочки, шо мала з себе, ну, 
такі тонки, вже виношені, файні такі наробила пелі-
ночки, а ще шош там докупили трохи. Не знаю вже 
шо. Да фустка така велика, файна. То не то теперки. 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ  РАЙОН
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Теперка ковдерки́, теперка всьо. А  це чистеньке аби 
лиш бу́ло. Ото, аби було готове, як має родити. До 
хресту носили у фустці. То не було ні ковдерок, таких 
коциків. Нічого не бу ́ло. 

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Чи при-
ходили сусіди, родичі провідувати породіллю?] При-
ходили дознавати. Несе меду або тамки солодкого. 
Шось же несе вже тій рожениці. Жінки [приходили], 
чоловіки нє. Дівчата можуть, обов’язково. Та тепер-
ки несуть шоклади та ігрушки, медведя такого, якус 
медведицу, та хто знає, шо таке нанесут, шо півхати 
того є. [Сміється.] Стів накриваєтса файно, тамки яке 
шампанське, вино, шош таке примагают, аби угостит. 
Та й так колис угощали. Угощали, лиш колис так не 
робили, салати та всяке таке не бу ́ло. Голубці, холо-
дець, бураки з буженицев, барабулька з тушонку, а ще 
каша, гусленка. Гусленка, знаєте, шо то таке гусленка? 
Квасне молоко. Закваску роблять для цього. Вино з 
яблук, вино з груш – з чого могли. Сливовицю варили, 
самогонку добру тоже. [...] [Чи Ви ходили до виводу?] 
Чогос ні. Треба ходити. У той чєс не йдеш до церкви 
та й… А це обов’єзково треба виводитиси. Відтак уже 
[виводилася], а на почєтку ні. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ  [Де хрести-
ли дітей, коли у селі не було церкви?] Міхайла тут у 
хаті, брала з Буковини попа та й то Пантелюк, якись 
секретар, як убіг та уздрів, то-то біда си робила, шо 
то заводив. Та я не бу ́ла комуністка. А Василька ́, пер-
шого, ми носили в Ясеново, Березюк христив, Лесь-
ку – Якімишин, у хаті, тамкісь вгорі, халупка така не-
велика бу́ла. Прийшов пип та й хрестив. Петра тоже 
в Ясеново носили. Всі троє хрестили, а одного лиш 
у хаті. [Чи мати ходила до церкви на хрещення свої 
дітей?] Не ходила, бо то бу́ло далеко, і бу́ла слаба. Та 
як Петро уродивси та дуже заслаб третий день, то на 
третий день ми хрестили. Бо борони Боже, аби дити-
на не умерла би нехрещена. То куми самі ходили. То 
має іти мама з кумами. Так єк теперки, так і колис. 
[...] Я  брала по чотири пари [кумів], ні, відай, було 
п’ять. Тепер тоже багато беруть. То недобре, то нашо 
так? Перший хресний тот, хто перший тримає дитину, 
то-то є старший кум. А ті вже задні, то… Вони при-
носє крижми, крижми файні мають бути, як колис, 
то біленька крижма має бути, свічка. І  тамка дають 
уже попови, вже кілко грошей, но дають. А д’хаті єк 
приходє, то несе у пакетчику файний подарок дітям: 
повзу́нки там, іграшки, на коляску гроші. У  нас так 
кажуть: «на коляску». На «Ви» кажемо: «Ви, куми». 
Сусіду, з родини [просять у куми]. Наприклад, сестри 
мо́ї, там дівчина велика чи хлопець хоче мати моло-
ді куми, то хлопця беруть трішки старші, може бути 
тамки батько старший, а матка обов’язково молода, бо 
єк ідут до вінчання, – матка молода. То беруть молоді 
куми́. У нас ворожє: єкшо тримає дівчина хлопця пер-
шого – дуже файно. Та й так стараються, аби не йшла 
дуже у куми дівчєтам, але хлопцям. Таке є в нас, така 
пословиця. Не знаю, ци то так, ци не так, але така є 
пословиця. Складают отак крижму, і всі ви разом отак 
боритеса [беретеся], дитина на середині. Це всі при-
няті куми. Але там перші – старші є куми, так назива-
єтси. [...] [Чи справляли хрестини?] Єкшо ви рихтує-
те [влаштовуєте] хрестини, а єк не рихтуєте, так єк у 
мене дитина заслабла, чоловіка дома немає. Я бу́ла у 
мами, за ніч я зшила сорочечку, маленьку таку, дити-

ну вбрала та й до хресту віднесла. Зварила вареники 
та шош туда трохи їсти зварила, та й приймила кумів 
самих без гостів, без некого, аби поїли. А видтак уже 
хрестини, коли вже все злагодили, тогди вже христи-
ни робитси. А то вже окремо. Стів накриваєте файно, 
там пригощаєте. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Так, роковини. Приходє куми, берут 
ножиці, підстригают, стів накривают, баюют [гос-
тюють]. Це є тепер, є. Колис цего не було. Ніхто не 
стригли, це вже цими роками, за України. Я шош таке 
пам’єтаю. Ніхто не стриг мої діти, та й мене ніхто не 
стриг. [Куди дівають зістрижене волосся?] Я шось не 
знаю. Я цим не заінтересувала. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Єк безсонниця влове, то воно не спит. 
Шош же йому є. Наприклад, є такі случа ́ї. Дитина ве-
каєк [плаче] та й векаєт ніч. Вона пхає цицьку в рот. 
А цицька… Або таке воно є во ́дова, шо нема молока 
поживного. Воно вже хоче їсти. Жолудчик хоче їсти. 
Та й воно вам ме [буде] векати цілу ніч. Я, наприклад, 
з своїми гостиласи так: плачет Петро, плачет малень-
кий, даю цицку – не ссе. Шо не роб’ю – не ссе. «Ей, – я 
думаю, – ну, чекай». Я встаю, варю бануш. А бануш, ви 
розумієте, шо то таке? Сметана, трішки кукурудзяної 
муки, легенький такий банужец. Пару лижичок у рот 
єк дала, дитина єк заснула. Я думаю: «Боже борони, то 
не заслабло!» Дитина попоїла та й тихо сидит. Отак ще 
з дітми є, єк не спит. Молоді де знают? Не годувати, 
бо то лікарка казала, шо п’єть місяців не давати їсти. 
Люди мої добрі, та в п’ять місяців би вовка вже з’їв! 
Примов’єют там, але яка там примівка?.. [...] По два 
роки та по пивтора [годувала груддю]. Та велике, не-
годен був відлучити – верещит. Та й жєлувала, году-
вала. Зато такі моцаленні, шо… Та була кара з ними, 
верещи: «Цицьки!» Та кричит… А  я чорної вовни 
прикладу на грудь: «Ой, ой, гава [собака] вкусила». – 
«Ой! – попестит. – Гава», – та й сам плачит. А єк ні, то 
червоної краски, ади, то там краски таки були, то там 
розведу та намащу цвирчик [сосок]: «Буба [вавка], 
гава відкусила». Плачет та гонитси за гавов, та б’єт. 
[Чи можна дитину годувати грудьми повторно?] Нє-а, 
воно вже безщесне – не має щєстя. Та де, не можна це 
робити. Так старі люди мені казали. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Я  знаю, шо якби воно там си 
перепудило [злякалося], то брати свєченого зілля із 
церкви і пидкурити. Підкурити, вон стало нижками 
так, шоб межи нижки дим аби пішов, кризь соро-
чечку чи кризь шо. Це вірна правда, це примівка. На 
Пображеніє… у вас є таке, шо світять зілля? То зілля 
тримати, ладон з церкви тоже, зіллячка цего, водич-
ков ще покропити – всьо. Два-три рази зробити. Єкби 
ви знали? Так єкби руков зняло. Ще від чого може си 
перепудити. От, наприклад, іде пес, дитина си торгну-
ла [сіпнулася], заверещала – воно вже си перепудило. 
А ви з пса втєли шерсти та й до цого зілля поклали, та 
й закурили – нічого дитині. А хоть і зілля, бо воно від 
чого сси звергло [кинулося]. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Йой, 
та це ніхто колис би не запитав. То тетерки кажуть: 
«У бочці вродилося», – та усяко, у капускі», – вигаду-
ют. А ми були би це не запитали. Ми най не знали, шо 
таке. То якос таке виховані були, шо… Тепер усьо зна-
ют. Видите, такі малі вже діти, вони всьо знают. Тепер 
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задуже знают, задуже розпусти. Колис були би нам не 
сказали, ми би були це до голови, не додумали навіть, 
відки ми є да шо ми є. [...] «Ой! Тамки вовк, а там ли-
сичка, там не йди. – оцим лякали. – А тама гава, ади, 
пес пробіг. Гава йде та укусит. А там баран б’єт, а там 
вівця б’єт або корова. Там утопишся, ніхто тебе не ві-
зме відти». До річки тоже не пускали дітей самих. Ні. 
То було строго. То теперки так, шо дитина нікого не 
питає, пішла. А колис ми мали си запитати: «Дідю́, – 
бо не казали “тату ́”, – дідю, ми йдемо туда й туда». – 
«Без мене не йдете. Йду й я». Строго було. 

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  [Як називають жінку, яка наро-
дила дитину без чоловіка?] Зведениця. Тепер кажут 
«одинока мать». А  то «зведениця» у нас називаєтси. 
[Як називають позашлюбну дитину?] Ну, байстрюк. 
Ади, не сміютси. Іде у школу: «А, он байстрюк іде». 
Хто зробив дитину, не виховав, так батьком не став її, 
не один не жиєт. Я так тепер перемислила, шо єк він 
дівчину звів, не взєв, дитина росте без батька  – вин 
довго не наживає на світі, помирає. Аби ви знали, шо 
всєка станетса сутуація. Є якіс причини, причини є. 
Але учуєш: там нема, там нема – ага, то ти лишив ді-
вчину, ти звів її з дороги та й лишив, не взєв, дитина 
байстрюк росте, тобі щастя нема, ти не наживаєш на 
цим світі. Ци бисте знали, шо гріх. Єк ти маєш брати 
її, то озми. А єк не маєш брати – не зачіпай. [Чи по-
годжуються йти хрестити таких дітей?] Идут. Хрестє 
діти. Повага є, це мусе бути, бо воно є ангел лиш. Шо 
воно винно, ну, скажіть?! Але діти вже між собою: «О, 
байстрюк». [Чи піде заміж за байстрюка дочка гарного 
господаря?] Е, йде, коби лиш узєв. [Сміється.]

Записала С. Маховська 4 липня 2012 р.  
у с. Устеріки Верховинського р-ну 

Івано-Франківської обл.  
від Яцковської (Мороз) Василини Іванівни, 1927 р. н.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Та ходили якось то «три душі 
вертіли». Я  цего не знаю, бо в мене були діти дужі. 
А єк довго не говорила, то казали, шо у старця хліба 
треба запросити. Марійка довго не говорила. Та й та-
кий сільський був, він не ходив просячий, але прийде, 
та й дадуть йому їсти. Може казати, шо ці молока у вас 
нема. А я кажу: «Юрійку, запроси десь хліба та й при-
неси». Та й запросив, та й приніс, я давала Марійкі. Та 
й з дзвінка… єк колєдники ходять, колядуючи, та й з 
дзвінка того води давати дитині, єк довго не говоре.

ВРОКИ  Кілко цего бу ́ло з внуками, кілко моїми бу ́ло, 
най вас Бог боронит! Але є лік. Поки я жию, то всім 
розказую цу традицию. Яка то-то по-давному. Напри-
клад, розкажу про свого сина. Дітя таке мале, дитин-
ка сиділа на лужку в сорочечці вишитій, Петро. Та й 
шош гоготів. Мама покійна, чоловіча, любила дітей. 
Прийшла шош гоготіла, гоготіла коло дитини та й 
пішла. Дитина заверещєла. А я, хоть молода, дитину 
на руки… та якас була примівниця [знахарка], баба, 
та йду примов’єти. А покійний: «Та шо ті, – каже, – по-
бігла з дитино, вертайса». Я так не встидаласа. Ми там 
шалювали хату. Тримала се. «Може, ти си сердив, шо я 
тобі не помагаю та дитину вхопила? Та я, – кажу, – за-
раз прийду».  – «Вертайса, тобі сказав.» Ну, старший 
чоловік, він ліпше знав, як я. Дитину я поклала. Каже: 
«Сиди коло дитини». Побіг горі за мамов. «Мама,  – 
каже, – йдіт, дитина вмирає». Знав, шо врочила. Мама 

набігла, попісяла у стакан, помила, напувала, дитина 
плюнула, уснула  – і по сьогоднішній день неурочна. 
Я кажу, ви дивітси, шо то означає примивка. Є й такі 
ще ліки. А  внучка, недавно ще тими роками, тоже я 
тримала ще на руках, циган увійшов у хороми та й з 
такими то тортолубами [торбами]: «Жиночко, купуй, 
купуй!»  – «Іди,  – кажу,  – гет. Дитина у мене умирає 
на руках, никому нема ради дати. Я сама у хаті. Заби-
райся з сво ́їми торбами». А він кладе торби та й каже: 
«Чекайте, хочу вам пораду дати. Поки ви би пішли до 
примівника [знахара], покив шо, попісяйте, – каже, – 
у стакан і залийте дитину. Будет видіти. Це перша 
примівка». Ви чуєте? А я думаю, може, й так. Я це зро-
била. Тоже – по согоднишний день. Не треба йти до 
примивки. Поки ви примовите, дитина мо умерти. Ну, 
а тепер у весіллю у мене шо – внучка вмерла і то нехре-
щена. Робила я весіллє ́ синови. Ой, згадати тєжко. Та 
й шо? Пішли до вінчення. Уже д вечеру у неділю ідут 
від вінчання, а дитина бу ́ла у сусідки, тутки у жіноч-
ки. Набігає зєть та й ка[ж]е: «Мамо, дитина вмирає». 
Я кажу: «Міхайсь, не дурачся, бо ти вже мені вже на-
доїв з своїми брехнями», – думаю, шо пошутив. – «Та 
справді». Я побігла. То вже чуєте – моровиця, вже сині 
нигті. Йой-ой-ой. По весіллю та й по всему. Народ за-
чав плакати. Дитина вмерла – зурочили. Кажут лікарі, 
шо пусто [безглуздо] ваша дитина пішла. То здорове, 
но наврочили в весіллю. Та й шо ви зробите? Дитину 
віддали до сусіди, думаю, аби не зурочили дома гро-
мадов. А то й так. То вже було дев’єть місяців дити-
ні. Вже величке бу ́ло. Ну, а треба бу ́ло шо? Тримати 
у хаті тут, накласти шош тутки, шо-небудь у калитку 
зашити, так як ото по-старовіцькі. Зашити, калиточку 
дати, шпильку причепити до сорочки. Шош напри-
мовлєти і тримати удома. Мочов [сечею] ще аби був 
обмив файно так, як ото давні люди робили. А то так 
си не зробило та й втратили внуку, нехрещене. То є 
врожена така людина. Ади, мама ось ця, шо дитя, шо 
чоловік прикочував, та й сказав мамі. Каже мама: «До-
бре, шо ти мені сказав». Я прийшла до одної жінки, а 
там скакали є́гнє посеред хати чорне, а я кажу: «Е-е-е, 
ке ти дуже чорне, якби ти мені на смушок си здало, – 
то ж шили такі кожухи, то смушок. – Я, – ка[ж]е, – з 
хати  – є ́гнє здохло». Ну, та й маєте. [Сміється.] [Що 
слід робити, коли приходиш до малої дитини?] Птьху, 
нівроку [сказати]. Але ж на дитину не плювати. Бо 
жиди Йсуса Христа як замучили, да не плювали на 
него – «птьху»? Плювали. То гріх плювати на людину. 
Але казати: «Нівроку». Та й не бути за ́висливому. Єк 
яке за́висливе та прокляте, то й урочит. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Даємо на служби, але кажемо, шо не-
хрещене. Та й шо? Та й гріх. [Де ховають нехрещених 
дітей?] Та в цвинтарях. Я  ще там чоловіка рядечком 
похоронила свого, тоже вмер. 

 «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Бузьок приніс, лелека при-
ніс, в капусті найшли. 

БАБА-ПОВИТУХА  Родєт вдома. Була така баба у селі, 
«повитуха» називали ще за Польщі. Вона, єк у свідо-
цтві, то пише там свідоцтво, шо повитуха, так си на-
зивала. Свідоцтво єк видавали, то так там повитуха 
та записана. Була така баба, та й за німців прийшли, 
єк німці прийшли та й прийшла акушерка. Вже баба 
боєлася йти. Не дай Боже, бо це біда! То й так було, 
шо та акушерка прийшла вчена, а та проста баба, вона 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ  РАЙОН
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навчилася, та й так шо не годна була жінка вродити, 
та й зачела та акушерка у нас питати: «Чи в вас нема 
такої?». Кажуть, шо: «Є, але вона нікуди не піде».  – 
«Ідіт, просит, шо я її дуже просила». Та й прийшла то-
та баба, та й дістала ту дитину. А теперечки, де давно 
таке родилося, то клєщеми вибирают дитину. Одна 
баба на ціле село – Мороз Олена. Ми однофамільці. 

АБОРТ  Ой, це гріх! Це гріх. Ну, сповідаютси, є покута. 
Покути нема за маму, аби ви, Боже борони, убили або 
обідили, за маму нема покути. За церкву тоже, якшо 
ви церкву спалили, обікрали, – великі гріхи! Ну, тре-
тє… Ану ждіть, шо ще є третє? Три речі є такі, шо 
без покути: мама, церква… Мала я на увазі три… Ще 
нагадаю. Оце так. [Що буває з тими жінками, які ро-
блять аборти?] Тамки я не знаю, такі давні люде каза-
ли, шо перед Бога стає і випрошуєт, випрошуєт Бога. 
Тяжкі були умови: або так, або так. Може, там покуту 
дає Бог. Чула тоже, шо аборт робити, то має їсті ту ди-
тину. Я це чула.

с. Хороцеве
Записала Ю. Буйських 4 липня 2012 р.  

у с. Хороцеве Верховинського р-ну Івано-
Франківської обл.  

від Михайлюк (Поп’юк) Анни Юріївни, 1927 р. н.,  
родом із с. Білоберізка Верховинського р-ну  

(у с. Хороцеве мешкає з 1948 р.)

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУ-
ХА  Ой-йой, та то й і типер є по десятеро-дванаця-
теро, більше я ни помню. Тринацятеро в одній сімні 
пам’ятаю. [Скільки дітей було у Вашої мами?] Було се-
меро. Але ж троє згодовалиси. [Четверо] померли ма-
ленькімі. [...] Це моя мамка родила. Моя мамка родила 
вдома, шо я вже бачіла найменшого хлопчіка, ув соро-
ковим році. [...] [Хто допомагав жінкам при пологах?] 
Тоді жінки були такі старі. Були отакі старші жіночки, 
ходили, тато за ними ходили, їх позвали та їм платило 
си, ну, такі розумні жінки були. О-о-о, то шо Ви, то 
такє єк лікар – така баба розумна. [Як їх називали?] 
Е-е-е! Йой-йой, ну, не годна я нагадати як то, як ходи-
ла ота бабка, шо… шо… А єк на них сказали? Шо-шо 
бере діти. Да, да, помогаєт, та-ак, аякже, та, як лікарь. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Де ховали маленьких діток?] Ну, у 
цвинтарі. Да, там, де… де людей… ну, то… то трошкі 
так було обгороджено, отак відділяно, шо не обгоро-
жено, шо відділяно, шо там маленькі діти там. [Вони 
нехрещені ще були?] Так, так. І йой, йой, йой! То… то 
Вам кажу, шо… шо то було, Господи Боже. Знаїте, я 
пам’ятаю, моя мамка, шо дитина збігла [стався ви-
кидень], у п’ять місяців зійшла. Ми йшли до церкви, 
вона поковзлас і впала. Я… я з мамкою йшла, вна мене 
за ручку кучувала [вела]. І шо думаєте? Ми вид церкви 
вже зійшли, а ше пішли с того місця, шо… шо впала 
на… на… на траві. Так файно було, але ш так спохо-
вували [поспішали], стрімко так ми йшли, і впала, і 
на сідало, знаїте, упала і дуже. І… але ш їй заболіло 
не… уже… уже десь так, отак от доходимо, вона мині 
говоре: «Ганнусько, вертаймося, я ні йду церкви».  – 
«Мамко, а чьо, а йо?» – бо я маю шось купувати тут, 
знаїте, там коло церкви є продают усєкє, ну, а я маю 
йти купувати сільнички, то теє… то… то-то колачіки 
такі насирені, а шо… Та йдем з мамком, вертаємося. 
Шо є, я дивлюся. [Мати каже]: «В мене дуже болит». 

Я дівлюс ото суда [показує на стегна]  – кров пішла. 
Ой-ой, і так воно аж потекло, і я… ми си вертаємо, я 
уже плачу, і боєласа, і вертаємоса: «Ідім, ійдим, Ган-
нусько,  – і повертаємо до тої бабки, аби… шо вона 
ходить діти бере, – вона зараз мині скаже, шо є, шо є 
зо мнов». Ми пішли, повертаємо до теї бабки, бабка 
махом якісь чаі зробила: «Пий, пий цей чай, – зварила 
лену, випила мама дві кружкі того, оно того, но того, 
тей, шо лен із медом, ото я би не забула, лен із медом, 
ше й мені давала пити – так і ми пішли.  – Іди, іди до 
хати, я зараз прийду. Ну, я маю п’ять [?] до хати щє 
йти. Я зараз, я за вами таки встріт буду йти». – «До-
бре». Ми пішли помаленькі, пішли-пішли, ну, до хати 
доходимо, баба доганєє нас, доганєє, мама ввійшли в 
хату, та й шо нас було двоє, троє, видно, вже троє, та й 
нас вигнали надвір. Ми нічьо не бачіли: єк там, шо, а 
дак, як баба виходит, те й каже, тий старшій дівчинці 
від мене була, Оленка: «Дай мині пельоночку, такі й 
такі там у шкафчику», – мама сказала, та й дівчинка 
пошла, Оленка, дала їй, та й вона замотала ту дитину 
вмерлу́. То й шо?.. Посилають нас до сусіда, аби, то-та 
жіночка, вона дійшла сюда, вона не дійшла, і ми піш-
ли, сказали, вона надійшла, мама каже: «Кумо, піди до 
того, до того чоловіка, аби карабушечку [коробочку] 
зробив дерев’яну»,  – такє, як домовинку, маленькє. 
І то вкладе, ту дитинку заповили, принесли то-ту до-
мовинку, і в него були зроблені, заготовлено. Та єк 
поклали в домовинку, файно застелили то, дитинку 
оділи, файно замотали там, в розпашоночку вбрали 
й, ну… Ех, то була дівчинка. Та якшо тра занести на 
цвинтар, ідут. А  понесла сестра мамина ту дитинку, 
там по душі видзвонили, понесли в цвинтарь. І шо – 
прішов отець і запечєтев у неділю, тогди його не було, 
запечєтав гробок. Тепер його застелили, і я знаю, як 
ми ходили з мамком, застеляли, так я тепер о засте-
ляют гробочки і… і світили, світив отець. П’ять міся-
ців дитинці. [Чи назвали її якось?] Катеринком. Кате-
ринком назвали, так. О-ой, Господи Боже! Ги-и-и, де 
не шкода, де не шкода. [Чи казали, що жінці, у якої 
померли діти, не можна їсти ягоди та фрукти до пев-
ного свята?] Казали! Ну, це, ждіт, до котрого це свята? 
І-і… і… і… подаєца за простибіг [на спомин душі], і 
не годна нагадати, як це свєто, забула. Є це свято та й 
типер, та й типер. Пображеніє. Пображеніє то скорі-
ше. Ні-ні. Єгоди як приході [достигають]. У єкий час 
приході єгоди? То приходіт єгоди, і мамка не єла ти 
єгоди, доки не купит це любі, ті жінки, що мали діти 
нечісові [передчасно народжені], умерлі, умерлі діти, 
нечісові діти – це ондо до цево свята, то… то Свята 
неділя, видів, чуйте, то до Святої неділі. Знаїте Сьві-
ту неділю? Зелені свята? Я чула, єк дитина пищєла, я 
йшла цей… я вже віддана йшла, заміжем, я йшла до-
рогу, і це ніч, то та як вдосвітку, то ми йшли в Косов на 
базар, у Кути, і так я чую: дитина пищіт. І знаїте, шо я 
чула? Шо то треба шінку [мотузку] рвати… На сороці, 
так, кусок, ну, це, аби зарвала сорочку, так я чула, шо, 
казали, якшо шо маєш шо – рви, кідай і клади імнє ди-
тині. Як хлопчик – клади Ніколай, Гаврило, Гаврило, 
і єк дівчинка  – Марічка, Катеринка, Васютка  – усі ті 
імня покладай. І кинути, і імнє, і єк хлопчик, це як ди-
тина пищіт, то це, оце… Ви розумієте, шо це з малень-
кої дівчини, я це пам’ятаю, шо це… і це я уже, йой… 
Мала дес за сорок років, я цего стила [відірвала]. Кі-
нула, кінула, бо то навіть не зав’язувала я собі… отак 
блузочку, сорочку. [Що це було, зав’язочка?] Да. І шо 
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Ви думаєте  – перестала. [Чи сказали ім’я?] Сказала. 
Або хлопчикови, або дівчинці, імня сказала. Так, такі, 
шо ни… ни… ничасні роді се, то це плачут, шо вони 
нипохрищені. От, а то треба, як хорониш його, єк його 
складеш у домовинку ту, треба йому імня покласти, 
тре матку йому сказати, ага: «Це ця матка [хрещена] 
прішла, а це батько [хрещений] прішов». Обов’язково 
ці… ці мають бути, це дитинці то, єк воно, єк його ни-
сеш до гробу. Це любе, це дівчинка, хлопчик, маленькі, 
але шоби були, це вже кума зробила. Бо я знаю, шо так 
мамка робила. [Чи називали у вас діток «стратчата» 
чи «страччуки»?] Шо страчени? Називали. Ну, аєк-
же, то той то-то піщєло. Та-ак, ото те, шо… шо колис 
страчіли дітей, а ці – жінка собі отак нечісове уродила, 
вона собі це в порядку зробила, воно понесли у цвин-
тар вони і… і піп запечєтав гробок, і всьо. Це є кум і 
кума – і схрещена дитинка, на як се питає, там як по… 
позвали і те ім’я дитині, так. Я оце знаю, це так було.

с. Яблуниця
Записала М. Курінна 24 липня 2012 р. у с. Яблуниця 

Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Рубоняк Василини Власівни, 1937 р. н.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР, ІГРАШКИ  Та давно нічого не 
було. Хотіли погратися, то отако собі… Як… «Коти-
ка і мишки» грали. Ставали в коло дівчата, хлопці, по 
громаді… Одно собі серед кола бігало. Одно с теї сто-
рони, одне с тої сторони – і так попід руки тім бігали. 
Казали: ловили котика і мишки. Отака ігра була дома. 
То вже як спіймали, то ті ставали в коло, а друга пара 
виходила. [...] Робили кукли такі із волічки та файно 
вбирали… Волічка  – це така крашена нитка. Різних 
тих крашених ниточок набирали, збирали у купочку. 
Ту робили… та, єк голову. На спид завивали білень-
кий платочок. Це усьо вкрашали. І  так робили руч-
ки… то всьо з паперу наліп’ї, і це такі кукли були. Ро-
били там хлопчика, дівчинку. І так грали. Це всьо було 
з вовняної ниточки. [Які іграшки були в хлопчиків?] 
Ну, давно не було. Зараз є всякого. А тоді хіба хтось 
десь виробив собі таке із дерева… саморобну пуш-
ку вироб’єлі. Або там єщє шось. Дерев’яні такі були 
м’ячики. Оцим хлопці сі грали. А так не було такого 
всякого, як зараз. 

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вербівці
Записав М. Паньків 1996 р. у с. Вербівці  

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Шарабуряк Світлани Іванівни, 1971 р. н.,  

родом із с. Слобідка Тисменицького р-ну

БАБА-ПОВИТУХА, АБОРТ  [Розповідь про Гладун Те-
клю, приблизно 1905–1907  р.  н., яка проживала в 
с.  Слобідка Тисменицького р-ну]. В  неї було семеро 
дітей. Щоб підзаробити, почала приймати роди після 
тридцяти років. Приймала роди навіть у селі Чорно-
лізці цього ж району [раніше – Станіславський повіт]. 
Навесні бувало, що розіллється річка Ворона, яка роз-
діляла Слобідку і Чорнолізці, але все одно переходила 
якось річку, коли добиралась до чорнолізців. [...] Коли 
в селі появилась акушерка, то почала займатись лише 

зливанням воску для визначення переляку. [...] Після 
війни таємно робила аборти. В декого під час аборту 
було зараження, але ніхто не помер. Навіть зараз бо-
їться про це ремесло розповідати. 

Записав М. Паньків  
зі спогадів дитинства

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  У  дитинстві я запам’ятав випадок, 
про який розповіла моя тітка (Андрусяк Марія Про-
копівна, 1908 р. н., у с. Вербівці Городенківського р-ну) 
моїй мамі. Хоч я був дуже малий, але це запам’яталося. 
Це було в 1944 чи 1945 році. У селі квартирували сол-
дати-фронтовики Червоної Армії. У тітки жили медсе-
стри. Одна з них народила дитину, помістила у малий 
ящик з прядивом і попросила тітку поховати дитя, бо 
буцімто воно народилося мертвим. Коли тітка взяла 
дитину [хлопчика], воно ще ворушилось. Тітка скоро 
принесла свяченої води, перехрестила її, проговорила: 
«Хреститься раб Божий», – і назвала якесь ім’я, покро-
пила святою водою, причому змастила їй чоло. Дити-
на померла охрещеною. Через кілька днів їй приснив-
ся янгелочок у білій одежі, дуже веселий і подякував 
їй за охрещення. Тітка і мама залишились переконані, 
що дитина відійшла до раю. У  Верхівцях вірять, що 
коли помре страчена дитина, то вона сім років літає 
пташкою [канею] і просить: «Дай хресту, дай хресту!». 
Дійсно, крик цієї пташки близький до цих слів, коли 
вона літає перед грозою. Хто почує це прохання, по-
винен відірвати щось біле з одягу [найскоріше кусок 
сорочки] і кинути назад себе зі словами: «Хрестить-
ся раб Божий…». Потім перехреститись. Якщо ця 
дитина за сім років не охреститься, то вона чекає до 
Страшного суду, а там вже Господь вирішить, куди по-
діти цих страчених дітей.

Записано 1988 р. у с. Вербівці 
 Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  

від Паньків Євдокії Прокопівни, 1913 р. н.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР, ІГРАШКИ  Малі діти від двох до 
чотирьох років, навіть до п’яти, колись бавились та-
кими забавками. Шукали діти якісь камінці, черепки з 
розбитих мисок, скло зі склянкі синє, зелене і всякого 
кольору, то всім цим бавились, а потім ховали. Дівчата 
робили собі ляльки з катранів [шматів], а з болота су-
кали паску, струцлі і казали, що печуть. Літом, як піде 
дощ, то дітям весело. Ліпили з болота дівчата ляльки, 
а хлопці песика, котика і все таке, хоч то ніяк не вихо-
дило гарне, але забава була дітям весела. А ще робили 
«пакало» з болота. То се робили так. Робили з болота 
квадрат п’ять-шість сантиметрів, і чотири сантиметри 
загрубий. П’ятою – у ньому дірку, але не наскрізь. Туди 
плюють і хохають, а потім кидають до землі діркою 
вниз. Пакало вистрілює. Ото було дітям веселе, та ще 
у кого голосніше вистрілить. А ще бавилися [у] «Кони-
ка». Беруть прутик два хлопці: один – за один кінець, а 
другий – за інший. Задний хлопець поганяє передньо-
го – це «їде возом з кіньми». А ще бере хлопець прутик, 
на його кінець кладе грудку болота. За інший кінець 
розмахує, болотняна кулька виривається і летить ви-
соко – і хату так болотом обліплять. Стіни хати білі, от 
і позамащують їх. Мама виходить і карає дітей. Вони 
тоді втікають. У школі заставляли вчителі гратись, але 
по-польськи, переклавши з української:

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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156 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

– Krylu, krylu będzie 
wojna?

– Nie będzie!
– Czemu?
– Mało wojska!
– Odbij sobi!

–Королю, королю, буде 
війна?

–Не буде!
–Чому?
–Замало війська.
–Відбий собі!

[До речі, у піонерських таборах у цю саму гру також 
грали, але слова її були вже іншими: «Вожатий, во-
жатий, подай піонера і т. д.»]. Грали хлопці в «Лева», 
а  дів чата «В камінчики». Якщо надоїло гратись, то 
дівчата вчились танцювати. [...] Ляльки дівчата виго-
товляли такі. З катранів [шмати] робили голову і ту-
луб, пришивали до них руки і ноги, антриментованим 
луфком [хімічним олівцем] малювали очі, ніс, писок. 
З прядива робили волосся, шили сорочину, спіднич-
ку. Тоді виходять межи дівчата і рівняють, котра ляль-
ка краща.

с. Острівець
Записано М. Костюк 2001 р.  

у с. Острівець Городенківського р-ну  
Івано-Франківської обл.  

від Палагіцької Марії Степанівни, 1934 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Вагітній не можна дивитисі на ви-
родків і щос потворне – це відбивається на розвитку 
плоду. Не можна сильно сваритисі, нервуватисі. Ім’я 
дитини, яка має народитися, не можна називати сто-
роннім – злукавлі, позавидуют. Не можна стригти во-
лосся – це вкорочує життя дитині. Не можна розчісу-
вати волосся по п’ятницях і мити голову, бо це обіжає 
Праскеву П’ятницу, яка має прийти на поміч під час 
родів. Заборонено бавитися з кіткою чи котами  – у 
дитини буде багато ворогів і дитина може набратисі 
якоїс хвороби. Вагітній не можна ходити на цвинтар, 
бо якщо хтось помер і ще не пройшло сорок днів, то 
той дух, що літає, може вселитися в дитину, і воно на-
родиться з вадами. До тих пір, поки живіт не стане 
замітним, то не можна розповідати про вагітність, 
крім близьких, щоб не наврочили, щоб викидня не 
було. До пологів не можна купувати дитячі речі. [...]
Не можна до пологів дізнаватися стать дитини. Але 
могли визначати по формі живота. Високий живіт – 
це до хлопчика, а круглий – дівчинка. Ще визначали 
за зовнішністю: якщо у вагітної міняється лице, то 
говорять, що дівчинка красу забирає. Чим молодша 
майбутня мама, тим імовірніше, що вона народить 
хлопчика. Якщо більше хочеться їсти солодкого – то 
буде дівчинка.

ПОЛОГИ, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА, БАБА-ПОВИ-
ТУХА  Запрошували повитуху. Гаврилюк Катерину 
Іванівну, 1904 р. н. В радянську добу – то вже жінки 
родили в лікарні, і до тепер. Прийшовши до хати, ба-
ба-повитуха закривала вікна, двері, дітей з хати від-
правляли до сусідів. Кімнату господарі кропили сві-
ченов водов. На стіл, як завжди, клали хліб, ласощі, 
свячену воду. Повитуха молилася, щоб все пройшло 
добре. Біля породіллі залишалася її мама і повитуха. 
Чоловік міг бути в іншій кімнаті. Новонародженого 
загортале у біле і чисте полотно, щоб у дитинки була 
добра доля. [...] Послід не можна було викидати. Але 
перед цим його обмотували у якусь матерію. [...] Пу-
повину відрізували і перев’язували. Її зберігали. [...] 

[До повитухи] добре відносілисі. Її уважєли, бо була 
добра жіночка, така добра, що ходила кожному пома-
гати. Вона всьо знала і до неї не було ніяких вимог. По-
витусі не платили, а переважно давали зерна.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Перша купіль розглядала-
ся не лише як очищення, але і як охорона від нечисто-
го. Як купали дитину, то клали книжку на голову, щоб 
дитина все знала. У купіль кидали гроші і цукру – це 
щоб була багата і життя було як цукор. Воду виливали 
під родюче дерево. Першою купала повитуха, а потім 
жінка, яка родила. До цієї води додавали ще свяченої 
води.

ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  У  тиждень 
дитину хрестили у церкві, христив священик, і дома 
робили «христини», запрошували рідних. Батько і 
матка несли з собою біле полотно – крижму – і свіч-
ку. Брати чи сестри – шос дитині убратисі. Готували 
борщ, фасулі, капуста, медівник, галушки, компот, 
вино. [...] Після хрещення у церкві у тиждень [впер-
ше показували дитину]. Бо як віднести нехрещене, 
то може завіяти щось нечисте. Нехрещена дитина не 
спасена, і може до неї причепитися щось нечисте. [...] 
Хрещені вважалися другими батьками. Добре брати у 
куми вагітну. Не можна відмовлятися від кумівства, 
бо ніби відмовляєш вже малій дитині. До церкви не-
сла дитину повитуха, а вже там дитину тримала матка 
на руках. До кумів кликали людей хороших за харак-
тером, красивих, багатих, молодих. Щоб дитина була 
така, як вони.

ВРОКИ  Вірять, що на дитину можуть навіть навести по-
рчу. Для охорони мама і дитина мали біля себе мати 
щось червоне. Це може бути червона нитка на руці. 
Вірили, що старші люди могли наврікти дитину.

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Баня-Березів
Записала Т. Момот 22 червня 2012 р.  

у с. Баня-Березів Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл.  

від Лазарович Ганни Миколаївни (Л. Г.)  
та Лазарович Марії Павлівни (Л. М.)

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Л.  М.: Були люди такі, шо вмі-
ли і вроки… Ну, може, хтось ше вміє, та вже мовчит. 
Були такі, шо чи дитина захворіє, відмовляли, чи, в 
нас кажут, і ружу [рожисте запалення шкіри] спалю-
вали, як нога не раз заграє [запалиться] або лице, чи 
шо таке. Прикинула сі ружі, ідем примовити. Чи не 
раз так худобина якась пасе та каут: «Уже поразило» 
так і нас. То тоже примовляли люди. Були, шо ходи-
ли. Л. Г.: Я сі з Миханька навчила, казав Миханько, як 
шось трошки заболіло малу, дочка наша, то казав, то 
дідо в нас такий був маленький, шо примовляв, казав: 
«Ведіть мене до Миханька» Но чи би вушко їй боліло, 
чи горло, чи шо – як він примовит, дитина ішла від-
ти здорова. І каже мені, так дивитися на мене і каже: 
«У  тебе шось таке є, шо ти якби примовляла, то до-
бре пішло би людям на лік». А я кажу: «Я десь прийду 
до вас та й перепишу». А він каже: «Ні, то переписати 
ні, то десь би навчила з пам’яти». Та й так во, як та 
мала, як шось не спит, як кидаєть сі, як шось напуди-
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лась, то я вмію віск зіллєти, але я то лиш умію п’єте 
по через дисєте тих пару слів, таких во. Л. М.: А віск 
зливати – то і я знаю. Бо я тоже віск, як тако дитині. 
Л. Г.: Так, дитині, так ніхто до мене не ходит, бо я це 
нікому не кажу – перший раз. А то вже собі сама, та 
дитина спит спокійно. Л. М.: Або ватру згасити. У нас 
на уроки кажут «падати но шось». Л. Г.: І ружу спали-
ти тоже я вмію, клоччє є, так шо мама моя [спалюва-
ла], бо до мами ішли спалювати, тако сусіди, бо ніхто 
не ішов. Але тако ружу спалювати, як є клоччє, то я 
вмію. Л. М.: Як дитина дуже напудить [злякається] сі 
або шось уночи плаче, шо напудилась, і шось не знали. 
Десь є, шо скричиш, і там шось, дитина напудить сі. 
Л. Г.: Так, як дитина чого-небудь напудить сі. Чи ви ви-
діли то, чи не виділи, чи з дітьми навіть грається і вже 
шось не спит, плаче вночи, така нервова. Л. М.: Беру 
у горнятко, в нас кажут, таке залізне, та й кладу на 
кухню або на плитку, би розтопив сі віск. Але це віск 
має бути бджолиний. Кладу, би розтопив сі віск, і тоди 
беру води свяченої і шутку свячену, в нас є, – лозу, но, 
коли перед Паскою свєтєть. Беру хрест з шутки кладу, 
ломлю на два бочки – і так хресток на ту воду, водички 
свяченої, і там той віск дитині над головов. Чи є була 
та чоловік тримав, як мої були, а вже як онуки, то чи 
син, чи донька тримают. Або я можу тримати, бо то 
дуже добре помагає від мами, кажут. То я так невістку 
вчила, шо зливаєш віск над головов дитині і кажи: 
«Я своїй дитині всьо зле заливаю, щастя, здоров’я, ве-
селість виливаю». І тогди, хоть я не розумію, шо там 
показує, але я сиплю той віск гарячий на воду, він за-
стиває і там виливає сі всьо, шо дитинка сі напудила. 
Л. Г.: Шо ми такі вже і прості це розуміємо: чи собачка, 
чи якийсь півник, чи людина, а якшо людини, когось, 
то голова, шось таке. А такої вмію, як Миханько мене 
навчив. «Чи ти з очей, чи ти з переляку, я тебе викли-
каю з-під очей, з-під зубів, з-під носика, з-під брови, 
з-під кожної кісточки, з-під кожної суставочки, біле 
тіло не точи, червону кров не мори, іди собі на синє 
море, на чорне море, пісками пересипай, а там тій ди-
тинці, як називається, хрещеній, пороженій, спаннє, 
спочиваннє дай». Я  воску бджолиного не маю, шо я 
з свічки стрітенської. Я  маю такі великі свічки, шо, 
може, вже і пару раз і п’ять рік свячена, щороку на 
Стрітенні то світять. І я собі тої свічки лупаю [колу-
паю] і так над чимось, над теплим, той віск топлю. 
І  так тоже в мисочку виливаю уже у холодну воду, і 
там шось вже собі… І це вмію тілко казати, шо сі на-
вчила з Миханька. Л. М.: А я кажу, шо то від мами. Це 
колись тако мої, як я все в лікарні була з Марійков, 
то дитина напудить сі лікарів. Це, ну, то мені сказа-
ли жінки в нашім селі: «Ну, а ти собі, ади, лиш бери 
сама та віск зіллєй, та буде дитині». Л. Г.: То навіть аби 
ціно не говорив, аби лиш тако. Л. М.: То я лиш тако, 
чуєш, кажу: «Своїй дитині всьо зле заливаю, щасті, 
здоров’ї, веселість, радість віливаю». Хоть я не розу-
мію, шо там виливається. [Чи правильно я зрозуміла, 
що треба взяти мисочку з водою та хрестиком і так 
над голівкою той віск лити?] Л. Г.: Так. [Що Ви робите, 
коли рожу лікуєте?] Л. Г.: Ну, то з льону, то як тріпаєть 
сі льон, то виходить таке, в нас кажуть «клоччє». Ну, 
то дев’їть кульків таких роблю і треба червоної тка-
нини і зеленого. Так шо, зелений зошит, не раз чер-
вону хустку, чи там є якась тканина, та й то кладу на 
ногу, та й ті кульки палю. Палю на тому, шо болит: чи 
рука болит, чи нога. Застелюю тов хустков червонов, 

зверхи зошит той, би була осина, кажут, оправа, об-
кладинка – чи синя, чи зелена, переважно синя, пев-
но. І так то візму і палю. Ніц [нічого] не рахую. Мама 
шось казала при тому, але я не пам’ятаю, ніц не кажу 
при тому, але то є здорово спалити так, нога як огріє 
сі, і теплим чимось, це так переважно увечір, чимось 
теплим завити ногу. І так три рази можна робити, три 
вечори, і хоть без примови ту. 

ВРОКИ Л. М.: Но і так, бо то ми вже так не знаємо, але це 
як тоже шось дитинка сі напудит, то ми чи не раз, но 
кажут, но наврочили дитину, дитинці ватри скинути 
[ритуал від уроків]. Но «ватру згасити» у нас кажут. 
Но як є грань [жарини], грани берут з букових дров. 
Л. Г.: Я не вмію з грань, я з сірника. Л. М.: З букових 
дров, та й я вже тепер з сірника, бо з сірника швидше, 
але то колись згашували з дров, бо то не було сірників. 
Бо ше казали, шо кресало робили. Так, грани. То так 
берете, ножем лупаєте та считаєте. Л.  Г.: Але знаєте, 
шо то грань? То вже як ватра, то вже як сі лишило ті 
остатки, вогонь, але вже не вогонь, лиш уже то, шо ві-
горило. Л. М.: Але з таких, з букових дров, бо з таких 
як смерека, ялиці, то-то не гасилось, то лиш з бучини, 
то считало сі, від одного до дев’їть, відтак від дев’їть 
на долину, тоже над дитинков, відтак знов догори. Три 
рази, бо той віск зливає сі три рази. Л. Г.: Я віск зливаю 
три рази, а ватри лиш раз. Л. М.: Відтак сі обмиває тим 
дитинку, омиває сі личко, рученьки, ноженьки. Ні, то 
як уже згасили ватри, як у нас кажуть, сірником, від 
одного до дев’їть, відтак від дев’їть на долину, та й 
знов. Але то кажуть: «Ні один, ні два, ні три, ні чоти-
ри…» Знаєте, а відтак: «Ні дев’їть, ні вісім, ні сім… » 
А відтак знов. Як уже ви згасили цю ватру, як уже три 
рази, тогди аж відказали це, тогди даєте дитинці пер-
ший раз кушіти, відтак обмиваєте личко, рученьки, 
коло серці, ноги, обмиваєте цю дитинку і так, але то ні, 
так би ви обмивали, але так мачаєте від дитинки. Від-
так то несе сі або серед дороги або за див’єту межу – 
так у нас казали. Ту водичку. Л. Г.: То ні шматочки. Так, 
жар. Л. М.: То треба на віглі, тако мачєєте, від личка 
цего, від цего, від чола, від серці, від рученьки, від но-
женьки, це так є. Л. М.: Ну, бо дитинка квола, плаче, 
не раз блідесенька. Л. Г.: Рве дитина, навіть може в об-
морок упасти. Л. М.: Як видите, шо дитинка поблідла, 
шо дитина суєтна, тоди робить сі блідесенька, ну, тоди 
ми бігом, це у нас перше, або ше добре, як дитинка по-
пісяє, то це, тов мочев, так від неї. Ну, бо тепер пам-
перси, а колись були пеленки. Пеленку лиш ту мокру 
з-під дитини вітєг, повтирав махом і всьо. Л. Г.: Колись 
мене жінка навчила, якась у Коломиї казала, шо тако 
три рази навхрест я злизую. Наприклад, чи десь піш-
ли, чи до церкви ви пішли, чи до міста поїхали, то там 
нема де скинути, а злизати, то так само проходит, як 
і ватри скинути. Л. М.: Но це лиш мама має робити. 
Має так з чола, з бороди, з одного личка, з другого – і 
поплювати тако. Як то сі злизує, тако через плече. Ну, 
то шось недобре вам [дорослому]. Л. Г.: Як ви були, ви 
були здорові, так во нічо не боліло, були здорові, зараз 
вам робить сі погано, рвати сі хочеться, світ крутить-
ся. Л. М.: Тоже, тако ватра згасити це любій людині в 
нас робили: чи старе, чи мале. Л. Г.: Ну, в нас старша 
дівчинка померла, шо наврочено. Зурочили, а тако ва-
три не скинули, бо собі то байдуже, бо молоді, тато 
з мамов таже на то не звернули увагу. А  дитина так 
цілу ніч, вона була доста спокійна, хтіла рвати, рано 
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вже понесли до Рубляка би примовити, не сказав нам, 
шо вмре, але сказав: «Більше до мене не будете іти, бо 
їй буде легше». Л. М.: Кожна людина може не так по-
дивити сі, ні шо хтось хоче це зробити. Ви розумієте? 
Такі є, шо така файна дитинка, як у нас кажуть, но і 
кожний дивить сі. Може, люба дитина. Але за то, аби 
не наврочували, то в нашої Марійки і тепер є сюди 
червона ниточка перев’єзана, або булавку защібают. 
Ше казали добре чєсник, аби собі у платочок малень-
кий, та й причепити часник до дитинки. Л. Г.: Ни то, 
шо така, аби файна дитина, чи я вас люблю, чи не лю-
блю подивити сі, просто людина так подивила сі, ну, 
я знаю, чи приємно, чи шо. Вже потім як я прийшла з 
роддому з Улянов, то я вже так боялася, би ви сказа-
ли, шо файна, шо так, шо, певно, коробка сірнику на 
днину ішла: чи треба, чи не треба, а вона шось трошки 
заплаче, я лиш ватру скидала, бо сі бояла, би не на-
врочили, би не вмерла. Л. М.: Бо то так, так, бо це ми 
пережили сами. Ми і тепер, дитина як сі напудила: або 
пса якогось, або шо… або кіт, або пес, я відразу рубаю 
шерст і підкурюю. 

с. Лючки
Записала Т. Момот 23 червня 2012 р. 

 у с. Лючки Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл.  

від Кочержук-Повшенюк Рузі Дмитрівни, 1924 р. н.

ПОЛОГИ  Баби дома роди приймали давно. Ну та як? 
Це була така жінка в нас неучена та й приходила, та й 
розуміла. Який лікар? Де? Та всьо, та й так роди при-
ймала дома. А  відтак уже зробили медпункт. Вони 
собі самі з жінкою лишєют сі. [Чи вмирали жінки під 
час пологів?] А як яка, як кістка. Як вузько, та й тєжко 
має. Є шо і при дитині вмирає. 

ВРОКИ  Це хіба якісь очі погані. А  я знаю?.. Примов-
лєли. А  була така, шо примовляла, якшо наврочать. 
Казала: «Вуглєчки заливати», та й знала молитву ту. 
Це в нас, дивіться, дитина мала, я таке сама вже це, 
по собі знаю, то в’єзали колгосп. Піісєт другого року 
моя була Анна, Ганна була. Та й так, шо вже зрозуміла, 
сиділа дитина, вже зрозуміла дитина всьо. Та й мене 
забрали у колгосп, до школи, аби я давала заяву, аби 
в колгосп іти. А я не хотіла іти. Я кажу: «В мене дити-
на мала, як я маю іти в колгосп робити? – дитина ше 
груди ссала. – Як я маю робити?» – «Ей, мете іти». – Та 
й забрали силоміць. А моя вже була Анна малов вже 
зрозуміла, та й взєли не по воли. Але вони взєли та й 
лишили коло дитини чужу. Так ніби, шо мене взєли 
від дитини. Не знаю, чи мущину лишили, чи жінку. 
Дитина моя напудила [злякалася] сі того, та й я при-
хожу вже відти, а дитину мучит. Я вже купаю, дитина 
сі зрозуміла, напудила сі то чужих. То я кілько ходи-
ла по [нерозбірливо]… Адіт, мучит дитину, загинає і 
всьо. Відтак була в Березові Вишнім, там була Люльці 
Відюкова [?], вона знала. Пішла я два рази, та й вона 
віск зливала, та й її виллєло сі, шо лишила сі дитина 
та й перепудила. Та й вона то віск зливал, та й дала 
води, та й казала підкурювати, та й дитині давати то. 
Та й стало легше. Я купаю дитину, а це діт загинається, 
вона була нормальна, а це мучит така біда, таке, шоби 
й замучило. Напудила сі. То недобре. Та й я вже каза-
ла, я би тих вібила. Примовники були добрі. Давно би 
не було, якби не примовники.

с. Пістинь
Записала Т. Момот 20 червня 2012 р. у с. Пістинь 

Косівського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Хрущ Параски Федорівни, 1926 р. н.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Катерина, Параска, Марія. У нас 
Марійка тепер народилася, правнучка моя, шо на саму 
Богородицю. Стільки днів, шо не можу нагадати. Каті, 
Параска, Олена, Магделина, Марійка – всі такі ці ви-
гідні були вперед. В нас умерло дві Оленці, Гануська 
і Паранька. Це оці були імена, а більше не було імен. 
Юра, Андрій, Василь, Петро, Юрко і Данило, Павлик, 
Міхайло, Данись – є всякі. Є і шо так само [зараз на-
зивають]. І Степан називають уже. Є і Степани на цій 
вулиці. А вперед сі сміяли, бо в мого чоловіка був тато 
Степан. А я казала, шо як буду мати хлопця, то на чо-
ловічого тата нє, та й на мого тата, ну, а мій був Федір. 
Так сі з цего два сміються, бо я мала два їх. Так сі смі-
ють, бо оде один був би Федір, другий Степан. Я кау: 
«Вам би було нічо не шкода». Давно хрестили Федір, 
Данило, Гаврило, Петро, Юрко, а тепер якесь таке, шо 
я не знаю. [Зараз] якісь усєкі, шо я не годна їх нагада-
ти. Якесь таке, шо я не годна вам сказати. Шо гріх, бо 
це є по-божому ці, ці во, а то є таке, шо навіть нігде 
нема. Ми Галочку хрестили, внучку мою, а вона сі ро-
дила вісімнацітого лютого – Гафія. «Чом мене Гафійов 
не охрестили? Я би собі була Гафія, я би мала своє, а то 
є у календарі, є». А я кажу: «Дивить сі в колядниці є, 
би не була люта». Отаке, дитинко.

ПОЛОГИ  А, Боже, хто видів лікарню? Я свого вродила 
на дорозі. А  ішла з цей акушерков, з цею, шо учить, 
та й з чоловіком. Мене, я вам скажу, шо мене, мене 
багато не боліло – два раза, три – то богато. Бо я так 
три місяці до родів купалася – раз, сиділа по годині, 
по дві у купели. А то кість сі розходит, якби не було. 
То вже пішла я, то вже та хата рихтована, Петрик на 
постели. А  я дівчинки хотіла. Та я кажу, шо дівчина 
ліпша. Кажу акушерці в хаті, вона виділа тут: «Ану, – 
кажу, – я беру коцика або простирадло, шо зберу». Не 
можна сі було нарихтувати [зібрати]. Вона каже: «Ну, 
рехтуй сі, ну, добро, добре взєти з собою». То я, може, 
увійшла, я знаю, може, півкілометра, мене заболіло. 
Я кажу: «Пустіть мене!» – «Ні!» Зараз кажу: «Пустіт, 
бо я пісяти хочу! Пустіть!» А то вже я не годна іти, вже 
дитина просить, вже всьо, вже ногами, не дає ступити. 
Я ліш від них сі вірвала, та й з дороги, з стежки піш-
ла гет набік. Лиш причікала [присіла], Юрко вернув 
сі. [Чи була з Вами акушерка?] Ну, аякже. Ну, та й шо, 
воно пішло, другу фіров [возом] би везли, а баба ле-
жит. В лікарні везли, не везли додому. Там війшла одна 
жінка та й узєла його, оповила. Мене лишили, пішли. 
А я ці дві [?] під крижі, та жінка тогди поклала та й 
лишила. Я хочу видіти, як сі вродив, я кажу: «Нате, ци 
коси ́, ци гриби ́?» Ци косар, ци буде громадити граблі. 
Ну, кажут: «Нічо». Пішли обоє. Підоймаю я сі сама, 
підоймилась, підсунула сі до цего хлопчика, в мене 
така широка спідниця. Цю спідницу розкидаю, хлоп-
чика кладу на цу спідницу, хустку з холови стягаю, на-
криваю цю дитинку. Приходят жінки там, одна каже: 
«Я несу ліжник під тебе стелити». Я кау: «Дитинко, а 
це то його віжме, хто це годен віджати ліжник». А це 
ти знаєш, яка жінка. Але зачєло мене телепати вже, 
вона взяла та й накрила мене тим ліжником. Друга ві-
йшла та й взяла дитину, заповила. Взяла до хати, ну, 
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вже чоловік знайшов фіру, прийшли, а в неї є двоє ді-
тей: дівчинка та й хлопчик. Так за дитинов плачут – 
страшне! Вона каже: «Діти, не плачте, цей вуйко діти 
возить. Будуть, – каже, – зараз вам привезе, вуйко їде 
по дитину. Не плачте». А він пішов в Афганістан. А я 
кажу: «Тепер, зірочко, треба плакати, тогди не тре-
ба було. Тепер треба плакати, бо він у біді». Тиждень 
[була у лікарні]. Та приходив, як то називав сі, доктор. 
А всі несли їсти. Принесли бульйону, а я курку не їла. 
А я відклала каструльку: «Беріть це д’ хаті, я це не їм». 
Шо мені несли? Афена [чорниці] сколотили та й куле-
ші давали. Шо несли? Шо було? [Чи давали акушерці 
подарунок?] Нє, тогди не брали. І не було шо дати. Шо 
я буду казати, як нема шо дати? Одного в шісдесєть 
п’єтому [народила], одного у шістдесєть восьмому. 

ХРЕСТИНИ, КУМИ  Ой Боже, двоє кумів взєла та й зро-
била салат з огірків. Кум та й кума сі охрестили, попої-
ли, пішли. Хрестили так у тиждень. Я приходила, тиж-
день дома, усьо, несла до хресту, бо то дитина, всьо, 
може заслабнути то. Відкрита та у нас є, а тут у нас є 
церква. Цє була закрита, тут був музей в церкві, тепер 
уже сі правит, бо там було невільно. [...] [Кого брали 
за кумів?] Ну, я сестру, його брата. Так. А не було ро-
дичів, брали чужих. [Чи могли брати за кумів перших 
стрічних?] Чого не могли? Ну, то отам уперед так ро-
били якось. А тепер брат, сестра перві [двоюрідні] або 
рідні. Таке о. Могли брати [кілька пар]. Я була в свої 
сестри, шо було четверо. А тепер беруть і шестеро, і 
вісім пар. А від дурацтва, я вам скажу, від чого. Бо дав-
но не було, як я вам кажу. Зробила з огірків салат, вже 
барабулі зварила, поїли, стіл сі не вигинув. А як піду 
на весіллє, то нема вже, шо аж би хотів, то є ше недо-
бре. Ше дитинко ви будете жити, я – ні, але голод ше 
буде. Бо цю молодість ніхто нічим не відучит як голод. 
Хто колись пуп показував? Ніхто. А  тепер дурацтво 
велике, то – гріх. То є гріх великий, би ви добре знали. 
Я довго жити не буду. А ви молоді, будете жити, мете 
видіти, мете казати: «Добре та дурна баба казала».

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Ну, то є таке. Ади, ми 
одна на другу дивимось, то можемо наврочити: я – вас 
або ви – мене. То є така мінута. То тре гасити вогню. 
Гасити вогню ци з сірника, ци з ватри. Від девіть ра-
хувати: «Ні девіть, ні вісім…» Ну, то є, та й горнє тако 
води ци в мисочку такої, аби не почєтої, з кирниці. 
Та й сі кажете: «Ні дев’їть, ні вісім, ні сім, ні шість, ні 
п’єть, ні чотири, ні три, ні два, ні один»,  – і так три 
рази це сі кажете. Ну, та за кожний раз сірник кида-
ти. Та й казала, шо як з-під чоловіка – під капелюх, як 
з-під жінки – під хустку. Ну, то казати треба. А як з-під 
дівки – під чілку [?]. То вже. Умити, дати напитись. Ну, 
я була народжена така дівка, шо я лежила три неділи. 
Ой, то в церкві на ганку. [Де Вас наврочили? На ган-
ку?] Так. Та й пішли віск ізливати. Ні дівка, ні жінка 
було на ганку в церкві, вона сі урвала, всьо, вона її [?], 
а то всьо зведениці була. І шо робити? Та й нема шо 
робити. Всьо, лиш біда. [Чи ходили кудись знімати 
вроки?] Ні, сами робили. Ну, десь, може, й були. Було, 
шо віск мали зливати, таке о. Чєснику класти [від вро-
ків]. А десь у пеленочку завити, у ґудзок [вузлик] та-
кий. Я навіть до хресту я клала три рази з трьох боків 
різала хліба, трошки, та й чєснок. Та й в пеленочку, та 
й поклала, вже тепер у костюмчик. Так. І тепер пома-
гає. Робліть сі, аякже, то кожний робить по-свому. [...] 
[Що робили, коли дитина перелякається?] Ну, то десь 

є такі люди, шо йому вірять. [Чи чули Ви, як це ро-
блять?] Нє, це я таке не чула. Ну, я це не знаю. Котра 
віск ізливає, може би, знала.

с. Річка
Записала Т. Момот 19 червня 2012 р.  

у с. Річка Косівського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Кіщука Юрія Івановича, 1932 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ді-
тей переважно було багато, не то шо тепер. У мого діда 
було восьмеро, було й по семеро в людей, було й по 
шестеро, по п’єтеро. Шоби одно-двоє-троє, то це дуже 
рідко. Багато дітей скрізь було. Я знаю чому так? Я не 
знаю. Чи так хотіли?.. Я не знаю. [...] У нас дуже по-
простому це було. У нас таких не було. Та дуже просто 
і дуже то-то Анна, Марійка, Гафія там, Катерина, Па-
раска, Одокія, Варвара. Хлопчиків так само: Гаврось, 
Іван, Данило, Юсип, Грицько, Василь, Петро  – були 
всякі. Зараз вишукують якісь уже такі якісь новомод-
ні: Денис, Олег. Та нічо. Як хто собі хоче, так робить. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  А родини приймала, була 
така, така була бабка в селі. Майже в кожному селі 
була, може, й бильше їх було, шо вона ходила та й при-
ймала родини. Таки просто жінка, та й вона розуміла 
шось ліпше од другий, та й знал – єк, шо, куда, знаєте. 
Кликали [на родинні свята]. [...] Чоловік миг бути в 
хаті. А решта не мусила бути. Ну, тепер дивіться, кіль-
ко берут «крізь черево», як то кажут. Тогди цего ніхто 
не знав, та й не чув. Це в лікарню ніхто не ішов, не 
було лікарнів таки, шоби роди приймали, та й ніхто 
це не знав. А тепер богато цего є. Вона могла ночувати, 
як їй іти далеко, могла іти додому, а ні – то ночувала 
та й ше там дивилася, єк шо, куда, пораду давала. [На-
ступного дня] приходила. 

с. Старі Кути
Записала Л. Артюх 5 липня 1978 р.  

у с. Старі Кути Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, РОДИНИ, ОБРЯД ОЧИ-
ЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  Баба клала у першу купіль 
гроші і зілля, свячене на Івана і Маковея,  – василь-
ки. Тиждень баба відвідувала поліжницю. По два 
рази купала дитину вдень. [...] Одвідували поліжни-
цю жінки два тижня (до хрещеня). Несли булку, хліб, 
масло і цукор. І хрестити йшли, несли цукор і булку. 
Тепер з роддому як прийде, то жінки йдуть одвідува-
ти. Несуть булку, молодь  – конфети і якісь іграшки- 
колотушки. [...] На третій день баба приходила, а по-
ліжниця їй обмивала руки і клала білий рушник і гро-
ші. Тепер тато акушерці «зливає на руки» – кладе руш-
ник, квіти, одеколон, конфети. На вмиття рук. Руки на-
справді не миє. Лишилася тільки назва «руки обмити».

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ  Хрестили 
в три неділі по пологах. Хрестили окремо од виводу. 
Мама не йшла до хреста. Як верталися з церкви, то на 
порозі не клали нічого. [...] За кумів брали від однієї 
до шести пар. Тепер беруть теж двоє – шестеро пар. 
Були старші куми. А по шість пар, щоб несли більше. 
На кожну дитину брали інших кумів, щоб родина була 
більша. І тепер так. Кум і кума з різних родин – з його 

КОСІВСЬКИЙ  РАЙОН
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і її роду. Може хрестити і брат із сестрою – аби дитина 
жила, коли діти мруть, а треба, щоб жили. Тато кликав 
у куми без калачів. Йдуть куми і несуть торт, горіл-
ку і крижму. А тоді несли крижму і свічку, калачів не 
несли. [...] Вмивали дехто дитину і давали калачів по 
три. А куми давали на одному калачеві подарок і з ним 
вертали батькам, а два забирали собі. [...] Хрестини 
гуляли. Варили на хрестини: студенець, юшку, голуб-
ці, калачі пекли. Тепер готують все, як на весілля. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, «ПОСТРИЖИНИ»  
Почерез межу не можна поліжниці йти, тобто з двору. 
Шість тижнів «дитиничів вивіз». Виводилася поліж-
ниця у шість неділь, без баби, тільки з дитиною. [...] 
Стригли і до року. Не було заборон. Волосся ховали на 
згадку, пуп ховали на згадку. А бувало, що спалювали, 
щоб пташка на гніздо не взяла, бо буде голівка боліти. 
В рік дитині роблять день народження. Компанію зби-
рають, а колись не було ніяких днів народження. 

с. Яворів
Записала М. Курінна 28 липня 2012 р.  

у с. Яворів Косівського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Шкрибляк Євдокії Юріївни, 1931 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Такє було, та 
казали: «Тобі не треба дивитися, бо дитина буде з вог-
нем, а мосте напудити…». Та й такє. Ото такє личко не 
раз, як на огонь подивисі… То дитині це личко, чоло 
може бути червоне такє. Та як сварка чи шо: «Не треба 
тобі йти, геть не треба цего слухати…» Таке це гово-
рили. [...] Тепер обирают, як хто хоче. А раніше – пе-
ред яким свєтом народилось… А оні на то-то вже отці 
клали в церквах: «Шо? Дитина ваша на то свєто наро-
диласі, а ви шо збиваєте їй ім’я?» То більше отці кла-
ли. А то отці клали, і так батьки клали. То шо у церкві 
покладут – та й собі так. Та й по двоє імнєв мали діти, 
так. Якесь свєто – то отець поклав, охрестили куми, а 
це батько поклав з мамоу. Та й вже разом похрести-
ли по дві дитини. Мають діти по двоє імень. А зараз 
кожний як собі назву кладе. Уже прийдут в церкву, як 
назву хто покладе, так уже запише собі, шо так… То 
вже всякі нові.

БАБА-ПОВИТУХА, ХРЕСТИНИ, КУМИ  Були, були [по-
витухи]. А я народжувала у лікарні. А мати… то була 
жінка така… А шось за це не говорили. [Чи провіду-
вали діти повитуху пізніше?] Та ні, не ходили. [...]А то 
так просто ішли до церкви… народиласі дитина… 
Збирают, купуют свічки, купуют полотенце  – то на-
зивают «крижмо», але це такє було полотенце. Тепер 
мало такого, більше костюмчики купують чи покри-
вало, чи на дитину ковдрики – це тепер. А давно то се 
мусіла бути біла крижма, свічка… Та й заказуют: «Ти 
підеш до мене у куми? – це «в куми» називают. – Під-
еш у куми мені дитину хрестити?» Ну, як котрі хотєт, 
то ідут, а котрі як ті… то відмовлєют… А більшість не 
відмовлєлі, як то-то… то йдут, бо кажут: «Ей, це ди-
тині хрест класти та й не треба відмов’єти…» Ну, тоді 
вже дитину хресті. Принесут до хати, тоді вже сідают 
за стіл, уже набуваютьсі [святкують]. Їдє, п’янствуют, 
уже дитину охрестили. [...] [Скільки пар кумів бра-
ли?] Ай, то кілко хто хотів брати. 2 пари, 4 пари, 6… 
10 пар… Хто якій заміжливий. Брали так. Чим більше 
набере, тим більше дитині крижми нанесе. Куми [пла-
тили за хрестини]. Усьо куми для дитини. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Були, так. Кажуть, шо дитину треба 
у рочек підстригати, підтиненці. А  шо дитину під-
стрич… Підтиненці. Це волосячко рубают, шо це під-
тиненці. Це у рочек. Це і тепер роб’ї у рочек. А всі, хто 
приході по крішечку так, по крішечку волосячка но-
жицями мусят утєт [відрізати]. Але лиш самі куми – 
нанашки. Більше ніхто не стриже. Кажут: «Ідемо на 
підтиненці…»

ІГРАШКИ, ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  А  такі ігри були, 
шо робили возики дід чи баба, чи там вуйко зробит 
візочок дитині, шось такє… Таких не було ігрів. [Чи 
дівчатка робили ляльки?] А,  такє робили. Пошиї з 
матерії, а там наб’є того… платочків якихось-небудь. 
І там ушиї [ушиє], а там ручки пришиї. Всьо вручну. 
Та й ходят, та й колишуть. А хто яку зробив. І велику, 
і малу… А в візочків колесика… просто візок зроб’ят. 
Покладе в той візок ту ляльку і колише. Такє. Всьо 
то вручну було, не було ігрів купованих. [...] А,  гра-
лися… Це було, було. Ну, то, кажуть, шо: «Петре, де 
ти? Лови! – закриют очі та й мацає, кричать, – «Петре, 
де ти? Петре, де ти?» А там вже другого закриють очі 
платком та й так ловлят, та й усе: Петре, де ти? Петре, 
де ти?» Оце така ігра була. [Чи були лічилки дитячі?] 
Були, були. Не пам’ятаю я… То такє… Такє було, всі-
лякє якесь..

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Лоєва
Записала Л. Мисюк 1996 р.  

у с. Лоєва Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Хопти Василини Федорівни, 1914 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Коли жінка завагітніє, то повинна про 
це сповістити своїх близьких. Таїти це не можна, бо 
твоя дитина не буде швидко братися говорити. Вагіт-
ній жінці заборонялося стояти на хатньому порозі, 
інакше пологи будуть довгими. Не можна виливати 
воду через поріг, «щоб дитина не вертала». Великим 
гріхом було, коли вагітна жінка щось вкраде. Вважа-
лося, що це передасться дитині, і вона буде «масною 
на руку». Родичі й сусіди повинні розуміти стан вагіт-
ної, і їй ні в чому не можна відказати.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, КОЛИСКА, 
РОДИНИ  До води у купелі доливали свяченої йор-
данської води, щоб відігнати від дитини злих духів, 
материнського молока, щоб дитина була подібною до 
батьків. Хлопчикам ставили сокиру, щоб був майстер, 
дівчинці – мед і квіти, щоб хлопців чарувала. [...] Не 
вивішували пеленки на подвір’ї неохрещеної дитини. 
Пелюшки передавались від старших до молодших, 
особливо тих, що несли до хресту, щоб діти люби-
лися між собою. [...] Колиску виготовляли вручну. 
В головах в колисці ставили хліб – знак достатку, а в 
ногах – щось залізне – від злих духів. [...] Після родів 
до породіллі приходили лише жінки. Вони приносили 
молоко, крупи, приправи. 

ХРЕСТИНИ, КУМИ, «ПОСТРИЖИНИ», ВРОКИ  До 
хрестин породілля не могла показуватись на людях, 
бо вона ще не була «на виводі». Тому поспішали з 
хрестинами. Перед цим дитину купали. Гості, що 
сходилися на «рісчінні» [хрестини], приходили з по-
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вними руками, щоб дитина була щедра і заможна. 
Приносили подарунки і матері – в подяку за дитину. 
В колиску кидали на щастя гроші. Багато приносили 
солодкого – цукор, мед та ін. [...] Кума і куму вибира-
ли з-поміж близьких родичів, інколи сусідів. Вони на-
зивались «нанашко» і «нанашка». Повинні куми бути 
працьовитими, не мати шкідливих звичок, не розлу-
ченими, вдівцями або вдовами, щоб це не передалось 
дитині. [...] Стригли дітей через рік. Цей обряд вико-
нував найстарший у родині – дід або тато. Волосся за-
копували під пишною короною дерева, щоб волосся у 
дитини було густе, гарне, кучеряве. [...] До шести років 
дитина повинна була спати в колисці із залізними ре-
чами та свяченим зіллям. Для купелі набиралась вода 
до заходу сонця, не залишали пеленки, дитячий одяг 
на ніч, бо злі духи відберуть у дитини сон. Не позича-
ли на ніч нікому, теж, щоб не позичити сон.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  В  три-чотири місяці для руху 
дитини плескали її долонями: 

Тосі, тосі за бабині гроші
За дідові калачі, що поїли паничі. 
Тосі, тосі!

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Новоселиця
Записав М. Паньків 1996 р. у с. Новоселиця  

Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Книш Катерини Дмитрівни, 1924 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ  Для вагіт-
ної були правила поведінки її та близьких людей. Ва-
гітній – грубій – не мож’ відмовляти, коли вона щось 
просить, особливо садовини: вишень, слівок, яблук та 
іншого. Це просить не жінка, а дитина – ангелочок. Як 
не даш, тебе скарає Бог і садовину черві з’їсть, одяг, 
іншу матерію погризуть миши. Груба жінка носит ди-
тину  – її не мож’ щось брехати,  – дитина вродиться 
німа. Не повинна переступати через шнур, дріт – за-
душиш дитину. Цій жінці не мож’ бути на весіллю 
«маткою» [брати участь у шлюбних церемоніях]. [...] 
Якщо родичі хочуть, щоб народився хлопчик, то мо-
лода, перед тим як вона йде до шлюбу, повинна взяти 
на руки хлопчика. Хочуть, щоб була дівчина – молода 
на руки бере дівчинку.

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, 
ВРОКИ  Роди зачинялися із запросин повивальної 
бабки, яку у нас називали «кушєрька». Запрошував 
чоловік тої, що мала родити. Він ішов до неї з хлібом. 
Кушєрька так само приходила з хлібом та свяченою 
водою. Як прийшла, то наливала її, цю воду в пригор-
шу і заставляла її випити і говорила: «Єк це вода лег-
ко сходит, аби так легко дитина з тебе зійшла». У той 
день, коли в хаті народиться дитина, хтось із родини 
повинен віднести сусідам або старшим людям солод-
ких пончиків [пампушок], «аби дитині життє було со-
лодке». Той, хто приймав пончики, повинен помоли-
тися «за здоров’є дитини і її родичів». [...] Пуповину 
баба перев’язувала стоночкою, видраною з конопля-
ного полотна, яке намончеого у відварі лікувальних 
трав. Коли пупець засихав, його ховали за образами. 
Потім його давали дитині розв’єзати, як вона перший 

раз ішла до школи, «аби легко наука давалися». Цей 
звичай і зараз застосовують. [...] Збиралиси на першу 
купіль, воду гріли у кулешірнику, у якій варять куле-
шу, аби поле йому родило. Дитину купали в кориті, 
де місили хліб, аби було богате. У першу купіль клали 
трави: васильок, видики [череду]. Це обом. Дівчині 
ще клали березове листя, аби файна і кучерява була, 
хлопчикові – дубове листя, аби був моцний і дужий. 
На спід у купіль стелили дєдиву [татову] сорочку, аби 
довго в дівках не ходила. Хлопчикові  – ненину [ма-
мину] підтичку [полу від сорочки], аби файну і до-
бру жінку мав. Клали в купіль різні річи. Дівчинці в 
корито клали голку, веретено, човник [від ткацького 
верстата], аби ґаздинив була, хлопцеві – клевец [мо-
лоток], цвик [цвях], сокиру, аби вмів майструвати. 
Шо покладеш, то і до рук йому си зловит, на що си по-
дивит, то і зробити зможе. Як скупают дитину, то її 
загортали в мамину весільну хустку та й клали на ве-
сільний рушник, аби родичі дочекали вінка дитині ви-
діти [одружити]. Воду виливали до заходу сонця «на 
штири дорозі», аби щістє кликала з чотирьох боків 
[сторін]. Не дай Боже, вінести купіль з хати, як сонце 
зайде, – тогди в хаті ніколи щісті не буде – ні дітям, 
ні родичам. [...] Поки дитина не хрещена, у сорочку її 
не вбирали (одягали), а мотали в пелінки. Замість по-
душки в колиску клали ненену опинку, яка мала обе-
рігати нехрещену дитину від злих духів. 

ХРЕСТИНИ, КУМИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  
Поки дитина не хрещена, до хати не мали права захо-
дити чужі люди. Нехрищену дитину не показували на 
люди: «З  нехрещеним ходить  – нечистого розносити, 
бо він душу нехрещеному пантрує [стереже]». Тому 
дитину старалися якнайборше [найскоріше] охрес-
тити. На христини куми приходили з крижмою  – 
шматком білого полотна. Крижмою обвивали свічку і 
прив’язували гілочку мірти, би доля не зів’єла. У церкві 
на крижму клали дитину, а потім з крижми шили для 
дитини першу сорочку. Після охрещення давали обід, 
а по нім відбувався обряд омивання. Дитину клали на 
крижму, коло неї – горнє [чашку] із свяченою водою і 
гілочки зілля – васильку, чорнобривців. Куми полива-
ли дитину, проводічи віничком [гілочками зв’язаними 
в пучок] по чолі знизу вверх, аби дитина росла. При 
цьому приговорювали: «Аби стояла і вєзи тримала! 
Щоб була щаслива, дужа і богата! Най росте і силу мае 
[має]!» Поряд на столі ставили калач, а на нім – тарілку, 
в яку куми клали гроші, подарунки новонародженому. 
По закінченню обіду нені давала кумам по два калачі, 
приговорюючи: «Ваші калачі – моя дитина». Куми від-
повідали: «Най Бог прийме, аби була така красна, як 
цей дар Божий!». [...] Дєді [тато] дитини просив кумів, 
вони ставали хрещеними батьками дитині. Їх називали 
«хрещеним батьком» і «хрещеною маткою». Потім на 
весіллю цієї дитини вони ставали почесними батька-
ми. Для дитини вони були другим дєдим і ненею і мали 
право на виховання дитини, дбали про неї, допомагали 
в скрутний час. [...] Неня, доки не була «на виводі» в 
церкві не мала права брати воду з криниці, переходити 
дорогу. Вивід  – як дитину охрестили, ксьондз вводив 
породіллю до церкви і благословляв її вже як матір.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Коли дитина за-
чинала говорити, її переводили «на свій хліб». Робили 
це так: коли наставав повний місяць, би була добра 
доля, дєді робили [дитина родичам говорила тільки 

СНЯТИНСЬКИЙ  РАЙОН
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на «Ви»] дитинці малий ослінчик, який обертали до 
сонця. На той ослінчик клали кавальчик хліба і соли 
(солі). Дитина щипала хліб, мочала в сіль і їла. На 
ослінчик стелили полотно з крижми, «би межи людь-
ми честь мало». Потім ослінчик клали на поріг і пе-
реносили дитину через поріг. Нені промовляли: «Че-
рез поріг, у світ, на свій хліб, благослови, Боже, мою 
дитину на добро!» А груди мастили полином і сажов 
[сажею], «би назад не можна завертато, бо тоги буде 
мати погані очи».

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Як давали 
дитині імнє, це мало велике значення. Як народилася 
дівчина, їй давали імнє баби, а як хлопчик – діда. Коли 
дитина народилася перед якимось святом  – Івана, 
Василє, Пресвятої Богородиці, Катерини, Марії, Ми-
коли, Михайла, Петра, Анни, – таке саме імнє давали 
дитині. «Дай дитині таке мнє, перед яким си вродила, 
бо буде ціле життє за мнєм плакати». Тобто вважали, 
що, коли назвати дитину іменем святого, перед яким 
дитина народилася, доля її буде щаслива. [...] Перші 
сорочки пошиті з крижмів, називали «льолями». Їх не 
можна було підперізувати, «би же боліло дитину усе-
редині». У льолях діти ходили іноді до дев’яти років. 

Записав М. Паньків 1996 р. у с. Новоселиця  
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Романюк Катерини Петрівни, 1915 р. н.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Дитячі забавлянки. Плескати в 
долоні, примовляючи:

Тосі, тосі, тосі,
Цьоні у горосі.
Нема кому вігонити – 
Бо дитина боса.
Тосі, тосі, тосі,
За дідові гроші, 
За бабині копійки
Купіт, дядю, чобітки.

Коли дитина вчиться ходити, [говорять]: 
Топчики, топчики, прилетіли горобчики,
Взєли фасульку, відтак – барабульку, 
Відтак курудзок, синок, як дубок!

Дитину виховували з перших днів. Цьому сприяли ко-
лискові пісні.

Ой-ту-лю-лю, ой-ту-лю-лю, 
Дитинка маленька,
Ніхто ї так не вколише,
Як ненька рідненька.
А-а-а, з’їли вовки барана,
А ягничку пси, пси,
Ти дитинко, спи, спи [поширена на Покутті].
Гой, летіла сива пава, 
Сіла воду пити,
Вже дитина жмурит очка – 
Мамка йде робити. 
Гойцю-люлю, гойцю-люлю
Понесу тебе під дулю [грушу].
Дуля буде файно цвисти, 
А ти будеш файно рости.
Колишу тя, дитиночко,
Колишу, колишу, 
А як усну очка твої – 
Колисочку лишу.

ТИСМЕНИЦЬКИЙ  
РАЙОН

с. Вільшаниця
Записала О. Боднар  

у с. Вільшаниця Тисменицького р-ну 
Івано-Франківської обл.  

від Піхальчук Варвари, 1923 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Дуже багато 
людий сходиться на думці, що дитину треба виховуа-
ти ще в утробі матері. Так думали люди ще в давнину. 
Коли жінка чекала дитину, то їй не можна було пла-
кати, бо дитина народиться плаксивою, неспокійною. 
Не можна на собі шити – в дитини приросте язичок, 
стригти волосся  – в дитини буде короткий розум, 
бити або тручати худобу  – на дитині відоб’ється [?] 
шерсть, і також буде неспокійною. [...] Нерідко дитині 
дают ім’я з церковного календаря, бо тоді доля цієї ди-
тини буде щаслива. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  Коли дитина народить-
ся, з найдавніших часів [вважали, що] дитину треба 
охрестити. Тайна хрещення  – це перша тайна, яку 
приймає християнин. Охрестити можуть такі: єпис-
копи і священники, дяки і треті – всі люди, коли треба 
виконати тайну хрещення, або дитина вмирала. По 
хрещенню ксьондз дає охрещеному крижму або білу 
сорочку, інакше ціле життя дитина не надбає багат-
ства. [...] При хрещенні бувають інші люди. Вони на-
зиваються обрані, «нанашки». Тепер їх називают хре-
щеними батьками, кумами. Кумів має бути двоє – одна 
жінка і один чоловік. Як ці люди стояли під хрестом і 
хрестили дитину, то вже не мають права женитисі. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ  Віддавна в 
першу купіль щось клали. Навіть люди і тепер співа-
ют: «Видно мене мати купала у руті-м’яті / Та блага-
ла в Бога долі своєму дитяті». Купіль для дівчинки і 
хлопчика готовили іншу. Для дівчинки клали у воду 
романчик, щоб було біле личко, калину, щоб була 
рум’яна, гілочку вишні, щоб була файна, любисток, 
щоб хлопці любили. Для хлопчика у воду клали гілку 
дуба, щоб був міцний, барвінок, щоб довго жив, чор-
нобривці, щоб був чорнобривий, хліб, аби усе він був, 
гроші, щоб був з грошима, цукор або мід, аби дівчати 
липли як бджоли до меду, шалівки [стружки], аби був 
кучерявий, у руки давали луфко [олівець], аби був му-
дрий. Для дівчини треба гріти воду у високій посуді, 
аби була струнка. Але не мож, аби вода кипіла, бо ди-
тина буде серйозна, надута. Як дитина дуже неспокій-
на, то, певно, мама, як ходила з нею, вдарила пса або 
кота, і на дитині лишиласі шерсть, а оця шерсть не дає 
дитині спати. То тоді дитину купали так: у ванну в чо-
тири кутики клали мак, а купіль готовили із чебрецю 
і романчику. Скупали дитину і тоді воду переціджува-
ли через полотно, аби шерсть залишиласі. Перед тим 
як покласти дитину в колиску, туди ставили кота, аби 
дитина добре спала. Після заходу сонця не можна ви-
ливати купіль надвір. [...] Не можна, щоб пеленки ви-
сіли після заходу сонця.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Як дитина дуже плаче, неспо-
кійна, закидає голову назад, то в неї є «плачі». Щоб 
збутись цих плачів, у темному куті у землю затика-
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ють голку, а віник викидають за двері, під колиску 
кладуть свячену воду. Дитину приносять до курей 
і кажуть: «Ви, кури, горці, гребенаті, попелясті! Із-
беріть, ізнесіть крикливці, плаксивці, вечірні і полу-
ночні, і наслані, і подумані, і погадані. Підіт самі на 
огні. На дими, на великі степ. Там ви будете пити і 
гуляти».

«ПОСТРИЖИНИ»  Стригти дитину можна через рік піс-
ля її народження. Обстрижене волосся треба вкину-
ти на воду, щоб дитина росла, як з води, або спалити, 
щоб дитина біди не знала, а біда пішла з димом. Де-
небудь не викидати, бо горобці або ворони заберуть 
це волосся на гніздо, а дитині буде боліти голова.

ТЛУМАЦЬКИЙ  
РАЙОН

с. Живачів
Записав М. Паньків  

у с. Живачів Тлумацького р-ну  
Івано-Франківської обл.  

від Юречка Григорія Івановича, 1933 р. н. (священик),  
Юзишин Олександри Іванівни, 1948 р. н.,  

та Кобилянської Юстини Романівни, 1923 р. н. 

РОДИНИ  Збереглися звичаї відвідування молодої мате-
рі з немовлятком. Йти з порожніми руками було не-
гоже. Переважно несуть щось для дитини: пеленки чи 
шматок полотна, щось смачне з їжі. Щоб жінка швид-
ше одужала, щось солоденьке, та й щоб дитина була 
солодка. Якщо молоду маму відвідують молоді жінки, 
їх обов’язково треба почастувати. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  З  найдавніших часів було 
обов’язком маленьку дитину охрестити. Роблять це 
всі: віруючі і невіруючі, прості люди і великі началь-
ники. Багато з них не розуміють змісту і суті цього 
обряду, дехто робить в силу звички або і з страху пе-
ред вищими космічними силами, не знають, для чого 
треба завершувати обряд хрещення, що він означає. 
Тайна хрещення – це перша тайна, яку приймає кож-
ний християнин. У ній із синів Адама, синів Божого 
гніву, ми перероджуємось у синів Божого милосер-
дя, тому що з нашої душі спадає тайна святого пере-
родження гріха і душа знову стає такою, якою була 
створена, тобто стає дитиною Божою. Суть цієї тай-
ни полягає в облитті чи поливанні водою з словами: 
«Хрещається раб Божий во ім’я Отця і Сина, і Свято-
го Духа». Матір’ю тайни хрещення є вода. Незалежно 
звідки вона взята – з криниці, ріки, джерела чи моря. 
Після хрещення священик давав новонародженому 
білу сорочку [тепер – кусок білого полотна, яке на-
зивається «крижма»] зі словами: «Одягається раб 
Божий [ім’я дитини] во ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, Амінь». Крижма або біла сорочка символізує 
обмиту від гріха душу, яка стає біла, мов сніг. Ново-
хрещені в давніх часах носили цілий тиждень ті білі 
сорочки, які вони отримували при хрещенні, й вони 
називались «лебединим стадом», бо вони виглядали, 
наче білі лебеді. Іще в нашому селі побутує повір’я, 
що той, кому при хрещенні не дають крижму, на про-
тязі життя не надбає багатства. Після цього свяще-
ник давав у руку новохрещеного та кумам засвічені 

свічки, промовляючи: «Прийми цю гріючу свічку і 
старайся в усьому житті твоєму просвічуватися світ-
лом віри і добрих діл, щоб, коли прийде Господь, ти 
міг сміло йому назустріч вийти і царювати з ним у 
безконечні віки». Після хрещення проводиться об-
ряд миропомазання. Священик мачає великий па-
лець у святому, помазує ним хрестообразно чоло, 
очі, ніздрі, уста, груди, руки, ноги, вимовляючи сло-
ва: «Печать дара Святого Духа. Амінь». Помазання 
чола має символізувати, що миропомазання тепер, 
як жовнір [воїн] Христа, має підставляти чоло всім 
противностям, всім ворогам, що нападають на Хрес-
тову церкву і віру. Пізніше священик вдаряє легень-
ко по обличчі миропомазаного, щоб нагадати йому, 
що він має мужньо зносити всякі небезпеки, навіть 
смерть, заради Христової науки. Також дитину, на-
віть після хрещення, небажано виносити між люди, 
показувати її різним очам.

КУМИ  Крім служителів, причетних до тайни хрещення, 
є й інші люди. Від найдавніших часів вони присутні 
при хрещенні і називаються вони по-різному. Ті, що 
ручаються за хрещеного, називаються хрещеними 
батьками, або кумами. Бути хрещеним батьком чи 
матір’ю  – це важливіший обов’язок перед Богом, бо 
новонароджена дитина мусить вчитися усього, вихо-
вуватись від хрещених, щоб розвинутись у досконалу 
людину. Тому дитина мусить мати когось у випадку 
втрати родичів, хто подбав би про її майбутнє. Колись 
давно куми клялися в цьому перед священиком і влас-
тями. Тому родичі мусять добре дивитися, кого виби-
рати за кумів для своєї дитини. Кумів повинно бути 
двоє – одна жінка і один мужчина.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Поливаючи водою і промов-
ляючи слова хрещення, священик дає ім’я тому, хто 
хреститься, переважно ім’я якогось святого. Тепер 
ім’я найчастіше вибирають батьки. Вибору імені при-
діляється серйозна увага, адже батькам перш за все 
хочеться, щоб ім’я було милозвучне. Дуже часто воно 
дається за іменем бабусі чи дідуся по батьковій чи ма-
теринській лінії. Нерідко дитину називають іменем 
святого із церковного календаря. За повір’ям села, 
доля носія цього імені святого буде щасливою. Тому 
не можна давати дитині інше ім’я, бо це відіб’ється на 
її долі. 

КОЛИСКА, ПЕЛЮШКИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Перед тим як 
покласти дитину до колиски, спочатку туди кладуть 
кота, аби дитина добре спала. [...] Не можна, щоб пе-
ленки висіли надворі після заходу сонця. [...] Ту першу 
сорочку, що наділи на немовля, одягають на всіх дітей, 
що народжуються опісля, хай поносять тиждень або 
один день, щоб діти любили одне одного і підтриму-
вали в біді. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Стригти дитину можна лише через 
рік після народження. Зістрижене волосся треба ки-
дати у воду, щоб дитина росла, як з води, або спалюва-
ли, щоб дитина горя не знала, щоб горе йшло з димом. 
Зістрижене волосся ні в якому разі не можна викида-
ти, бо горобці з воронами підберуть його на гніздо – у 
дитини болітиме голова. Крім того, його можуть піді-
брати баби-чаклунки для ворожіння.

ВРОКИ  Стародавні народні звичаї та обряди густо пе-
ресипані різними віруваннями у «злий дух», вроки, 
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підміну. У селі Живачів є чимало різних засобів обо-
рони від злих очей та злих духів. Проти вроків були 
складені спеціальні замовляння, а в старих молитве-
никах є навіть молитви проти злих духів. Дуже поши-
рений є звичай, що при дитині потрібно вживати за-
стережливе слово – нівроку, спльовуючи при погляді 
на новонародженого. Дивитися при цьому потрібно 
на стелю або в небо. Говорити потрібно в адрес ма-
ленької дитини огидні слова, звичайно, в переносно-
му значенні: «негарний хлопчик», «погана дівчинка». 
У селі можна почути таке: «Мене в’їли!». В’їдь можна 
ліквідувати, зливаючи на віск або скидаючи на воду. 
При зніманні цього порушення треба цю погану 
чужу інформацію перенести, перекодувати в якусь 
речовину, яка швидко це перебирає [вбирає в себе]. 
Це може бути віск, вода чи якась інша речовина. Коли 

порушення перекодовується, людині зразу стає лег-
ше. Значно складніше, коли «пороблено». Тут працює 
спеціаліст, який знає трохи чорну магію. І щоб зня-
ти таке порушення, потрібні ґрунтовні знання. Після 
появи новонародженого батьки, крім вроків, бояться 
підміни дитини. За народним повір’ям, злі духи, від-
ьми та інша нечиста сила, скориставшись моментом, 
коли дитина ще не хрещена, крадуть її, залишаючи 
замість неї свою підміну – крикливу і ненаситну. Не-
мовля не можна було спускати з ока. Найкращим за-
собом проти злих духів є присутність людей. У цьо-
му повір’ї закладений здоровий глузд: молоді батьки 
мають ретельно і пильно берегти немовля з першої 
миті його появи на світ. Ні на єдину мить не зали-
шати дитину саме в той час, коли цей погляд вкрай 
необхідний. 
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м. Ржищів
Записала О. Чебанюк 6 серпня 2005 р.  

у м. Ржищеві Київської обл.  
від Горбенко Наталії Миколаївни, 1977 р. н.

ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  На хрес-
тини гості повинні прийти десь о другій годині, а 
хрещені десь на півдесятої. Їх запрошують за стіл, 
снідать їм дають, потім, коли вони виходять, уже ди-
тину треба брати і хрестить везти, кожуха кидають 
на підлогу і, як правило, хрещений, а якщо їх двоє, 
то двоє, кидають гроши, ну, шо ми у вас беремо ди-
тину, а в залог залишаємо ось гроши. І тоді виносять 
дитину. [Мама] залишається дома, но якшо дитина 
плаксива, то їде з нами. В  церкву, звичайно, ми, як 
правило, в Кадомці хрестемо, там дешевше, ніж в 
Ржищеві, то батюшка не пускає батьків. Ідемо. Криж-
му вона [кума] з собою бере. Потім приїжджаємо [з 
церкви] назад до своєї хрещениці і помагаємо дещо 
на стіл. І на дві години приходять вже гості. І якшо 
це дівчинка, то хрещена говорить тост і випиває за 
її здоров’я, а якшо хлопчик, то хрещений говорить 
тост і випиває за його здоров’я. [...] Коли приходять 
в церкву, там вже зустрічають, домовились на яку 
годину, зустрічає нас там батюшка. Запрошує нас, 
питає, як звати дитину, яку хрестимо, записує. Рані-
ше не було, бо я років десять хрестила тому, то не 
було. А зараз книжечка є, він записує туди її ім’я, і 
починається обряд крещення. Якщо дві пари, то дві 
крижми під дитинку. Якщо в церкві холодно, тоді 
він не роздягає, тільки ножки шукає, ручки шукає, 
і вмочає в воду, і робить хрест. А якшо не холодно, 
він її [дитину] роздягає ще й купає в воді. Коли він 
читає свої ж слова, до [це останній раз хрестила] дає 
кожному з кумів, щоб прочитала там якусь фразу. 
І  знову ж передають дитинку хрещений, хрещена. 
Потім загортаємо в крижмо, залишаємо ми йому 
ніби подарунок від нас. Як правило, це бутилка каго-
ру йде, і шось йому поснідать. І куми залишаються, 
жінки-хрещені виходять, а чоловіки розплачуються. 
В церкві не дозволяють взагалі фотографувати. І по-
тім їдемо. Оце молодий був батюшка  – років двад-
цять п’ять – то він ше з нами в церкві і жартував. [...] 
Як за столом, коли обряд «стриження» відбувається, 
то старші, наші батьки говорять: «Тепер говоріть на 
«Ви»  – «Ви  – кума», «Ви  – куме». Ми як жартуємо, 
бува перекинемося, але між собою  – на «ти». Після 
того як ми похрестили, в цей день можна, можна че-
рез тиждень – до хрещених приходять в гості. Якщо 
там чотири хрещених, то, значить, можуть чотири 
неділі ходить отак через тиждень. 

«ПОСТРИЖИНИ»  А  як рік дитинці, значить, знову 
обов’язково батьки повинні справляти рік, гостей 
звуть, хрещених. Хрещені так вистригають на голівці 
волосся, хрестиком вистригається: від лоба до поти-
лиці, від вуха до вуха. Це волосся в конвертик скла-
дається, і мама його зберігає. І ножнички, і волосся 
зберігається. Якшо четверо кумів, кожен повинен 
по-трошку хрестиком вистригти. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ», КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУ-
ВАННЯ  А  хрещеник або хрещениця в ніч на Різд-
во – з шостого на сьоме [січня] – приносять ніби ве-
черю. Зараз вареники мені приносили, а я подарунок 
йому або їй. [...] Подарунок під ялинку – обов’язково. 
А якшо дівчинка – і на Восьме березня, і у нас не на 
Різдво, у нас на Новий рік подарунок дарують, і на 
Миколайчика  – дев’ятнадцятого грудня. А  вже на 
Різдво вона приносить мені вечерю, ніби дякує за 
подарунок. А якшо хлопчик, то на двадцять третього 
лютого, а зараз в нас на шосте грудня вже пішло і на 
Новий рік.

Записала О. Чебанюк 4 серпня 2005 р.  
у м. Ржищеві Київської обл. 

 від Вареник Лідії Леонтіївни, 1930 р. н.,  
родом із с. Липовий Ріг Миронівського р-ну  

Київської обл. 
 (у м. Ржищеві мешкає з 1964 р.)

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Бере-
менній жінці треба буть дуже акуратній і розумній 
буть. Не думать про те, щоб вкрасти. Не думать ніко-
го обідить, бо це все на дітях отражається. Все воно 
унутрі на дітях отражається. На огонь тоже не можна 
дивиться, шоб ніде на дитині не було. Наприклад, ви 
десь торкнетеся, є такий случай, – може ви бачили, – 
червоне лице в дитини або уже взрослої людини. 
Це – од огню. Це мати була беременна, злякалася од 
огню і торкнулася. Ніде вобше не можна торкаться. 
Красти тоже не можна. Не можна просить, бо діти 
будуть ото такі: «Дай, дай, дай…». Всякі ж діти є. Тре-
ба себе вести спокійно, лагідно і думати про будуще. 
[Чи можна вагітній ходити на похорон?] Смотря на 
який. Якшо так нєобходімо, то можна. А яко не нєоб-
ходімо, то й нєжєлатєльно. І вобше, як ото плачуть, 
тужать  – нєжєлатєльно. Бо це воно отражається на 
дитяті все чисто. [Якщо вона щось просить], треба 
дать, тому шо миші щось із’їдять. Це добре, якшо ви 
не знаєте та не дали. А якшо ви точно знаєте, обяза-
тєльно миші щось із’їдять. [...] Ну, ото ж кажуть, як 
рябенька [вагітна], то буде з дівчинкою. А як гарна, 
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то буде хлопчик. І по животу: якшо живіт нормаль-
но  – буде хлопчик, якшо живіт донизу опущений  – 
буде дівчинка. [...] Колись, кажуть, колись, в давнину, 
таке я чула, шо таке казали, шо як приходить баба, 
то вона не йде вперед у хату, а дивиться у вікно. І 
шо вона побачить у цьому вікні… Буває, наприклад, 
прийшла баба і дивиться, і вона побачила ставок, і в 
ставку плаває. Значить, воно не дитиною, а в своєму 
віці должно втопиться. Як побачила, шо вісить, зна-
чить це повіситься. Як, наприклад, як обикновенне, 
таке, як треба, то вона побачить там природу, а не 
побачить там нічого. Наприклад, шо воно там віси-
ло, чи воно втопилося, купалося, чи шо… Вона тіль-
ки природу можить побачить. Це таке в давнину чула 
я, але як воно – то я не можу вам роз’яснить. Були 
такі случаї, о, такі придгадували.

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ 
МІСЦЕ, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  [По-
роділля звуть] «рожениця». Колись же ж коси були 
розпущені, не зав’язані. І шо ж на ній зав’язанеє, як 
рожениця? Там на ній якась сорочечка, а більш нічого. 
А шоб бистріше родила, двері одкрили, як там вікно 
одкривається, то і вікно одкрили, шоб наче бистро 
родила. Ну, там ше баба молитву собі читає. Я знаю, 
шо ця баба, вона приходить і одразу молиться. І руки 
миє, і все готовиться так, як положено. [...] Напри-
клад, у нас баба була. Воно повсєгда все р, обиться 
ноччу, можна сказать. Ну, осьо прибіг там, постукав: 
«Бабу Марину! – мою бабу Марина звать. – Ходьом-
те до нас». Ну, це баба й зна чого… Ну, стараються, 
шоб воно було більш-менш у тишині, шоб з його 
менш знали. Як менше знатимуть, легше буде роже-
ниці. [Повитуха] у самий перед оглядить роженицю. 
І  вона знає, чи вона скоро буде родить, чи вона ще 
довго буде родить. Вона оглядає, і вона вже понімає, 
які тіє роди будуть і як вона буде родить. Народила-
ся та дитинка, та бабка скупала, сповила те дитятко, 
поклала. Ту же роженицю прибрала. Не було ніколи, 
шоб якесь ускладнення було. [...] Пупа перев’язували 
ранше коноплями. Як хлопець, то (матірка і плос-
кінь – коноплі називається) перев’язували матіркою, 
а як дівчина, то плоскіню. А чого це так? Плоскіню? 
Щоб менш дітей родила! І тоді уже як оце той пупик 
одпадає, шо перев’язаний, ну, то баба уже рожениці 
загадує, шоб вона його десь сховала. Як уже та дити-
на виросте, шоб вона розв’язала. Як воно вже таке, 
шо понімає розв’язать. [...] [Дівають] десь у таке міс-
це, шоб його тоже ніхто не трогав. [...] Баба породіллі 
[зливає на руки], а не породілля бабі. Навхрест же 
вона лила і руки мила, і там же ж ось же ж і шептала. 
А шо – я не знаю.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  А потім уже на третій день 
ця баба приходить до цієї онуки. Кажуть, шо вмиває. 
«Пішла онуку вмивать». Покупала вже, покупала те 
дитятко. На третій день вже молочко появляється у 
матері. Вже дала, шоб мати годувала те дитятко. Ну 
а тоді вже шо? Угостили цю бабу, подарок дали бабі: 
чи на плаття, чи платок, хлібину обязатєльно. Колись 
грошей не давали, колись про гроші й не балакали, 
й не думали. А тоді як коли, то ту бабу й погукають: 
«Прийдіть же, бабо, провідаєте». [Що в першу ку-
піль клали цій дитині?] М’яту, любисток, ну, всяке 
зіллячко. Як готовили купель, клали його у горщок, 
бо колись же в горшках у печі вода грілася. Ну, тоді 

його слали там пельоночку і лили ж цю водичку. А у 
цій воді це ж усе, вона ж пахне, та водичка. І клали 
туди дитинку і купали. [Чи міряли дитину?] Це ота-
ко: ціє – сюди, а ціє – сюди (показує, як з’єднується 
праве коліно з ліктем лівої руки дитини, і ліве коліно 
з ліктем правої руки). Якшо воно сходиться правиль-
но, значить, це дитина правильна. [Чи щупала баба 
головку?] А  як же, обязатєльно. А  міряли, то десь 
довго міряли. Десь, наприклад, покупа дитину, воно 
розм’якло і поміряли. І вже не баба ця, а вже мати, 
може, купа, або баба там купа, материна мати, чи 
хто… Но міряли довго, шоб дитина ніде не звихну-
лася, шоб ніде нічого. [Воду] виливали в таке місце, 
шоб там ніхто не ходив. Це вода нестрашна. А про-
сто виливали, шоб дитині нічого не навридило.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, 
ХРЕСТИНИ  Раніше ім’я вибиралося, які празники 
підходили. Наприклад, родилось перед Миколою або 
перед Іваном. На кажди же день єсть же день ангела і 
це ім’я єсть. Наприклад, у липні місяці – це «жнивові 
Ольги» були, так їх і називали. Так і казали: «Це жни-
вова Ольга». Бо це у липні місяці жнива і двадцять 
четвертого місяця Ольги. [...] Як кволе, намагалися 
швидше похрестить. [...] Стрічні куми бралися тоді, 
якшо діти мруть. Наприклад, народилася дитина, 
вмерала. Ну тоді совітують цій матері брать стреч-
них кумів. Щоб вона кого стріла, того і взяла. Щоб 
не мерли діти. [Скільки пар кумів вибирали?] Як 
хто хотів. Прийшла кума, принес ла крижмо – кусок 
тканини. Як понесуть вони до церкви, це крижмо да-
ється батюшці. Батюшка цю дитину христить, купає, 
умиває і цим крижмом обмотує. [Як куми один до 
одного зверталися?] На «Ви». А як же! [Чи може бути 
шлюб між кумами?] Ні. Не должно буть, бо це недо-
пустімо. Бували такі случаї, це вже при мені були такі 
случаї, шо поженилися куми, і вона вмера. Заберемє-
ніла, піднялося давлєніє, давлєніє, давлєніє… І вона 
в Києві лежала. Привезли додому, і вмерла. То це ка-
жуть, шо це Бог покарав. [...] Як будуть на хрестини 
випроводжать до батюшки, то тоді будуть класти на 
кожух ту дитину. І  шоб кум брав з кожуха дитину. 
Баба поклала на кожух, а кум взяв з кожуха. Щоб 
була багата. А баба як дає дитину каже: «Я вам даю 
нарожденне, а ви щоб мені принесли нарожденне і 
хрещенне». Прийшли куми додому, дають цю дити-
ну бабі й оп’ять кажуть: «Брали у вас нарожденне, а 
вам принесли нарожденне і хрещенне». Баба тоді цю 
дитину бере, дає матері, як треба грудь, так погодує, 
і сідають за стіл.

 «ПОСТРИЖИНИ»  [Що робили, коли дитині виповню-
вався рік?] Годовшина, постригли. Більшість стри-
жуть. Кум, батько хрещений [стриже]. Бере ножиці 
і хреста вирізав, і постриг. Отут! Да! [Над лобиком.] 
А батьки потім обстрижуть, коли їм схочеться. А це 
волоссячко десь зав’язувала мати, десь же їх дівала. 
Сохранила, як воно виросте, то покаже мати.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  На Різдво, то вже ті, ді-
тки, шо попідростають, онуки, вони приходять або 
на перший день Роздва, або на Кутю увечері. Прино-
сять бабі або кутю, або на другий день Роздва. Баба 
вже ж старається, шоб у баби були гостинці, шо баба 
їх буде угощать, вона ж знає, шо вони в неї є і що 
вона їх угостить. 
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с. Лехнівка
Записала В. Конвай у жовтні – листопаді 1994 р. 

у с. Лехнівка Баришівського р-ну Київської обл.  
від Красинець Ольги Федорівни, 1928 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  На вагітну жінку казали «беременна» 
або «черевата». Матці [матері] казалі: «Ой, яка ваша 
Ольга черевата». Череватій ніколи не можна було 
красти, бо то все отразиться на дитині, на її тілі. Ка-
залі, залишиться знак. Я йшла біля сусідської сливи, а 
була черевата, і так захотілось тої сливи. Я зорвала та 
бігом у рот, колі бачу – сусідка, я одну сливку сховала 
в карман. То у сина тепер – темно-красне п’ятно, схо-
же на сливку, на правій нозі вгорі. Воно було маленьке, 
а потом росло разом із сином і тепер – точна сливка. 
А було ще таке, колі матка [свекруха] була черевата, то 
у їх загорілась хата, а вона вискочила і із словами: «Ой 
Боже мій!» – вхопила себе за живіт. То у мого чоловіка 
було темно-червоне п’ятно на половині тіла. Він його 
дуже стидався і ніколи із-за того не купався в річці і 
не роздягався, щоб бачилі роздягнутим  – ніколи-ні-
коли. Якщо черевата зайшла до вас у хату, хоч з будь-
якої причини, просто поговоріть, якщо ви їй нічого 
не дали, а хотя би конфету, або не кинулі нічого вслід, 
то жде біда  – миші все поїдять. Справдувалось таке 
багато разів. Або конфету дай, або хоч сміття кинути 
услід, тоді нічого поганого не буде. [...] Дуже просто 
розпізнати: буде хлопчик чи дівчинка. Як живот під 
грудьми, то нікого не питай, буде хлопчик, а як живот 
внизу – дівчинка. Як руда, плямиста – до дівчинки, а 
як лице чисте, то до хлопчика. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, «НА-
РОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ» [Баба інформантки] все 
була при родах, то розказувала… І вона сама бачила, 
коли баба йшла до породіллі, то обов’язково йшла із 
хлібиною. [...] Як ріжеться пуп, то дівчинці одрізають 
його на гребінку, щоб дівчинка прядка була, а хлоп-
чикові пуп одрізають на сокирі, щоб хорошим плот-
ніком був. [...] Місце закопують десь там, де ніколи не 
ходять люди. [...] А якщо дитинка родилась в мішечку, 
то його обов’язково треба висушить і носить пуп собі 
на щастя. А якщо хтось його закопає, то з тим закопує 
і все своє щастя і не знатиме, бідний, чого йому не так 
все робиться, а то баба-повитуха йому так зробила.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ,  
РОДИНИ Перший раз купали, як тільки народилось. 
У воду баба кладе свячені васильки, потім на них – пе-
люшку. Матері дає гроші, перш ніж ложить дитину у 
воду; кладучи, три рази приказує: «Господь з тобою», 
[щоб дитина, де буде, не боялась води і добре спала]. 
Своїм мізинцем набирає [вмочає] води і дитині доно-
сить до ротика, щоб не боялося уроків. Воду із купелю 
виливають туди, де сходяться два плота [тини], щоб 
не боялась дитина уроків. [..] Далі робили сповивач 
і обмотували цілий рік, щоб дитина добре спала, бо 
якщо дитина не сповита, то буде погано спать, а ще 
будуть ровні ножки. Передає баба матері дитину зі 
словами: «Янгола Хранітеля і Господа Спасітеля», – і 
іде собі додому. [...] Через тиждень жінки ідуть на «ро-

діни», або на «одвідки». Ідуть тільки жінки, в різні дні, 
колі кому можна. На «родіни» несли кусок полотна 
[десь два метри]. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «БАБИНА КАША», КУМИ, ПО-
ХРЕСТИНИ  Хрестили, коли виходило. Старші каза-
ли, що краще, коли раніше, щоб краще дитина спала 
і росла. [...] На хрестини у новому горщику баба ва-
рила кашу із пшона. У кашу із пшона кладуть молоко, 
масло, яйце і збивають. У одному горщику варять, в 
другий перекладають. Кашу не прикрашають, а на-
кривають покришкою, а коли вже витягли із печі, тоді 
прикрашають барвінком і калиною, як коровай. На 
кашу кладуть гроші, хто більше. Горщик розбиває той, 
хто більше поклав грошей. Череп’я кидають молодим 
жінкам у пелену, щоб ще народжували дітей. Одній 
жіночці, що все не мала дітей, а прожила з чоловіком 
вісім років, вкинули черепок, то вскорості вона ста-
ла черевата. Розбивання каші для гульні інтересне. 
[...] Брали в основному одну пару. Якщо пара хороша, 
добре живуть, ладять із батьками, то одну пару кумів 
брали на всіх дітей в родині. Якщо ж хтось із кумів 
умирав, тоді брали іншу пару, міняли кумів. Куму, 
яка хрестила, не заміне ніхто. Хрещених батьків, ку-
мов вибирають батьки дитини. Коли йдуть хрестити 
дитину, кума бере із собою хліб, сіль, вино, шматок 
тканини на хрест [або під хрест]. Тканину кладуть під 
спинку. Кум бере горілку, хлібину, сіль і гроші, щоб за-
платити за хрещення. Коли мати оддає дитину, то їй 
кажуть: «Беремо нехрещене, а оддамо хрещене». [...] 
Після хрестин кума і куму [окремо] на тачанці [во-
зику] везуть додому. Нехай пригощає тим, що вдома 
має. Всі регочуть, веселяться. На хрестинах додому 
везуть і бабу, яка приймала дитину. І вона також усіх 
пригощує.

«ПОСТРИЖИНИ», ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, «ВІД-
ЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Стригли на рік. 
Волосся, яке відстригали, треба закопати в землю або 
спалити, бо якщо якась пташка візьме волосся собі 
на гніздо, то дуже боліти буде голова і не зможе ніхто 
знайти причину, чого ж вона болить. А все просто, во-
лосся не можна кидати будь-де. [...] Коли дитина вже 
величенька і не ходить, то їй ріжуть путечко. Розрі-
зають між ніжками штанці, а тепер – колготки, і при-
казують: «Ріжу тобі путечко, щоб дав ход». [...] Ніколи 
не можна дитину, яку вже одлучили від груді, знову 
повертати, бо буде дуже погане на очі.

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Як ішлі на вулицю, за-
стрикалі голочку під бортікі, під ковнірчик [комір], 
щоб дитинку не зурочілі. Не можна хваліть дитинку, 
а треба подивитись на неї, тричі сплюнуть і сказать: 
«Тьху, який твій хлопчик [дівчинка] поганий [а]». 
І тоді він уроку не боїться. Якщо на вулиці чи десь іще 
зустрілись дві дитинки, це називається «зноски». То 
треба, щоб твоя дитина була трохи вище [тримай її 
так], ніж та, друга дитина. Не дай Бог, якщо дві ма-
ленькі дитинки зустрілись. Бачиш, що іде з малень-
кою дитиною, то краще кудись зверни, бо може даже 
вмерти дитя. Постарайся розійтись. [...] Найпошире-
ніші уроки Криклівці – кричить увесь час дитина або 
ночніци – не спить. То треба вести до баби-шептухи. 
Або коли ще у дитини зубів немає, а у неї на яснах наче 
зуб, то несуть до шептухи, вона плює на сучок із лав-
ки, а потом на тім’ячко і шепче молитву. Вроки бува-
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ють і з поганих очей. Дитина не спить, увесь час плаче. 
Найбільше їх із язиков, охають: «Яке хороше дитя!». І 
з очей. Щоб не було пристріту, краще всього казати: 
«Ой, яке ж ти погане». Колись був у мене пристріт. Як 
гарачка взялась. На голові щось здулось, як колобок. 
Я вийшла на вулицю, стала проти сонця і сильно мо-
лилась. Пішов холод у ноги – і трохи попустило. Я тоді 
йшла до сусідки, яка все раділа, яка я сьогодні гарна, 
та й сказала: «Щоб ти з’їла, щоб не свізділа».

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  На пи-
тання дітей «Де я взявся?» казали таке: «Ішла я лісом. 
Під кустіком зайчик сидів. Я до зайчика, а там лежала 
дитинка. То я тебе взяла і принесла додому». Або ще 
таке казали: «Під капустою знайшов. Виросла в нас на 
городі капуста, висока така. Дивлюсь, а зайчик гризе 
капусту. Я зайчика прогнала, а тебе знайшла». [...] Ля-
кали дітей частіше всього вовком: «Цить, послухай, 
як вовк реве. Будеш плакати, тебе забере». А тепер ля-
кають бабайом. Якщо дитина мала робить шкоду, то 
жабою: «Куди ти лізеш? Жаба руку вкусить!».

Записала Т  Зубрицька 1994 р.  
у с. Лехнівка Баришівського р-ну Київської обл.  

від Філоненко Марії Аврамівни, 1932 р. н., переселенки із 
с. Копачі Чорнобильського р-ну Київської обл.

БАБА-ПОВИТУХА, «БАБИНА КАША»  Баба носіла по-
рожилі єсті. Дак, може, мєсяц уже носіть єсті баба пу-
порезна. Дак розказовала, шо йшла, в дворе впала, сві-
ні покочалі. Це вона мойой носіла бабі. Колісь же баби 
бабілі. [...] [Спочатку сіли, випили.] Випили, а потом 
торгуюцце. Як уже хрестілі мого сина, дак уже доки-
далі грошей, шо уже в кума грошей нєма. Дак я вже 
своє добавила, щоб кум кашу бив. [Чим прикраша-
ли кашу?] І каліною, і конфетами. [З чого її варили?] 
З пшона, масло, яйца, молоко, щоб горшок розбівся, а 
каша стояла. [Який брали горщик? Новий чи старий?] 
Чи старий, чи новий  – любий. [Кому давали верше-
чок?] Кум брав вершечок. [Куди черепки з горшка ді-
вали?] А як у вас нєма дєтєй, то вам у приплод дадут, 
щоб народілісь дєткі. Це така прикмета.

ХРЕСТИНИ, КОЛИСКА, «ПОСТРИЖИНИ»  В шесть нє-
дєль вже можна йті до церкви. В нас только одну пару 
кумів брали. В куми можна брать і в його хрестіть, і 
в єє хрестіть. А баба вже кашу варила, хоть вона і нє 
пупорєзна, бралі бабу. Перехристять дітя, і баба вари-
ла кашу. Собирают род увесь, скоко там гукают, і це ж 
кум б’є кашу. [...] Колісь же колиски булі отиє, шо ви-
сєлі, шилі з мєшка, тако ж на кручок, забівалі кручка 
вгору. Робілі бильца такіє, обтягувалі мешком, зшива-
лі, була колібєлька така. Вже там люлялі малишов. Ко-
лісь моя баба як сяде, сутки колише, так неспособна 
була, то колихала. [...] Стриг крещений батько у год. 
До году дітя нє стрижуть. Тоді ж уже іменіни роблять, 
«пострижини». Вистригають крест, а потім полност’ю 
головку. 

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Це колібєльна така:
А ну, ну, тєрпєшику,
Наварить мама кулєшику,
Ячного, смачного,
Овсяного, просяного,
Крупаного, друпаного,
А-а-а.

Це тоже колібєльна така: 
Гу-та-та, на Пєтра
Матка сиру напекла
Да і з хати утєкла.
Скав гусь через мост,
Кобила загрузла,
Тпрр – за хвост.

с. Лукаші

Записав Ю. Бідношия 15 червня 2004 р.  
у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл.  

від Коваленко Марії Панасівни (К. М.), 1926 р. н.,  
та Логвиненко Любові Кузьмівни (Л. Л.), 1934 р. н., 

переселенок із с. Машеве Чорнобильського р-ну 
Київської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА  [Як у вас казали на вагітну жінку?] Бе-
ремена, нєгуляща. Да-да, да, нєгуляща. [Як називали 
жінку, яка щойно народила дитину?] Порожилля. [Як 
казали на жінку, яка не мала дітей?] Ну, бездєтна. [Чи 
не називали її «ялівкою»?] Нє. В спору, док всяк було. 
І  «собача матка» козалі. На корову ж так кажуть, як 
ото вже нєтєльна. Док козалі яловка. Два годи ялов-
ка, трі годи яловка, док треба здовать. [Чи можна на 
жінку так сказати?] А чого нє можна? У спору як по-
пало, так і кажуть. Кажуть: у спору хоч докуплю, до 
докору. [Як називали жінку, яка мала дуже багато ді-
тей?] Багатодєтна. Козалі, як кроліца щомєсєца… що-
году водіть. [...] Дєло добре тре’ робіть. То ж дєло тре’ 
робіть, кажуть. Я первого сина роділа, док кортоплю 
зокопуволі в ями. Яма отоко або ще й глибєй. А я по-
кідала тиє кортоплі, док і зопітало бис порі. Ще четирі 
дні… мучілась. Тоди було робєть. Сє тєпер уже повід-
умлялі. Уже й мі булі, док уже нє робілі по мєсєцу чі по 
скулькі, сєгоннє по трі чі по четирі нє робєть, а колізь 
же хто довав сє. Боже-Боже, я ж нороділа, а тоді ж нє 
було ні худобі, шоб зімою но соткі [під’їхати]. Док я, 
ще з мєнє руд [кров] ідє, а я постілку в ногі, і понєсла 
но полє. А тєпер бі но плєчі взяв постілку, яґбі родів 
дітя, до й понюс? Нікогда в свєті! Бо-о-же. А колізь же 
нє довалі нічого, шоб оцє ходіть, а но завтра родіть… 
Або но стозі. В нас іще одна жіва. Кажуть, беремена. 
Єна каже: я така беремена, хай ваші корові так тєляца, 
як я беремена. А єна й роділа, і на роботі. Ранше ж 
хібє токе було? Стєжкі нє відно, а ідєш. Довго впасті? 
[Чи вагітним можна було дивитися на покійника?] Да, 
да, до покойніка нє розрешалі. [Чи можна позичати, 
як вагітна?] До в нас токого нє було. [Чи можна до-
рогу переходити?] Переходілі й ходілі. [Через мотузку 
можна було переступати?] Нє, такіх прімхов нє… То-
кіх нє, нє. Мі самі нє знайом токого.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИ-
ТУХИ, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА, «НАРОДИТИ-
СЯ В СОРОЧЦІ»  Ну, а тоди вже гукалі бабку стару, 
таку, шо єна нє переца вже, менструацея вже одишла 
од єє… Док єна вже за бабу була, пуповіну одрєзає, 
у-у… Уже кашу варіть, як хрістіть, док баба в нас кашу 
варіть. А в нас тока була баба, шо нозивалі «баба, шо 
ходіть до порожіллі». Цє до беремена, шо вже родіть, 
дак порожілля. [Як називалася та бабка, що приходила 
до породіллі?] Пріродуха – прі родах же була. Пріро-
духа. І от кажуть, шо єсті носіла. У нас нє носіла. А так 
прідє ж, як прімає роди… Прідє вже, хлєба возьмє. А 
колісь… Там пєлюнкі єкієсь [брала]. Да, с старе со-
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рочкі, с старе сорочкі прінєсє. [Що робили, щоб легше 
народити дитину?] Нє лєгше нороділа. Я сома роділа, 
док рощеплюволі всі… всі, хто… хто був у больніци. 
Ґузікі? Ґузікі, ґузікі, всі-всі. Одін козав: «Ой Любо, я 
штони». Тре’ було, шоб штони зогубів. Нє, чого… Док 
сє ж у больніци, до… Правільно, ото кругом стола, ка-
жуть, ході кругом стола, ході, ході, нє ложись, а ході, 
ході. Було токе. Кругом стола водєть. [Чи відмикали у 
хаті всі замки?] Мі ніколі нє зомикнєниє вдєнь булі. Я 
як роділа свою Галю, до, Господі, так крічала… А юн но 
дрова рубає, док то рубає, то кінє. [Чи відчиняли вікна 
та двері, як удома народжували?] Зімою нє. Нє, нє. І лє-
том док нє, а… [Чи давав чоловік воду жінці з рота?] 
Нє, нє. Як я роділа, чоловік так дрова рубав, шо… [Чи 
замовляли щось баби, щоб легше народила?] Нє. [...] 
Як родіть? «Мєсце» пут [під] пєч. У нас же нє було бі-
тонірувоного, а булі кучкі. А там же ж був песок. [Чи 
прикопували дитяче місце?] Да. [Чи клали ще щось із 
ним?] Нє, нє, нічого. А це ж уже в больніцах роділі. Це 
ж колісь так було. К. М.: Я нє в больніци, я всє троє 
дома роділа. [...] Ножичками обо ножем [перерізали]. 
Я  нє знаю. Я троє роділа, док я всє сьостри, медсьо-
стри. [До чого пуповину різали?] Нє, Бог його знає, я 
цього нє знаю. [Чи казали, що хлопцю до сокири по-
трібно різати, а дівчинці, наприклад, до гребеня?] Нє, 
в нас токого нє було. [Куди ту пуповину дівали?] Ну, з 
мєсцем же. [...] К. М.: У нас нє в сороцце, а в нас кажуть 
у тум… у мєшку, у мєшку, дітя роділосє в мєшку. Ну, 
кажуть, шо щесліве. А йоке єно, до Господ єго знає. Бог 
єго знає. Сє колісь у Гріші Говрілєнка нороділась дє-
вочка. Всі зубкі в роті булі, всі зубкі. Помєрла. Пожіла 
до й померла. [Що робили з цим «мішком», закопували 
чи зберігали?] Та нє-є! Хто його зберегав! [Чи брали 
його в дорогу, на першу оранку для успіху?] Ой, нє. Ну, 
мо’, в кого там і того, ну мі сього [не знаємо]. Наші дєті 
нє в мешках [народжувалися].

«БАБИНА КАША», КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Сє 
як хрістєть дітя. Ну, док кашу б’ють, дак ото вже кашу 
каждому на черепочок, грудку каши… Я вже черепка, 
до кіну юй на пеліну, шоб роділа. Шоб ізнов кашу білі. 
Було, було. Було. [...] Осє, як хрістіни гуляють уже, док 
юй [повитусі] подарка доють. І кашу єна варіть. Док 
уже ж… уже, прімєрно, бабі [подарунок]. У  Морусі 
уже ж баба нє прімала роди, а колізь же прімала. І то 
та баба вже і кашу варіть. [...] То вже на Паску, но Ко-
лєди у нас бєгоють дєті уже до тоє бабі, то вже його 
баба. Зосєвать, щедріковать. До хрещених [бігають]. 

ПЕЛЮШКИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ІГРАШКИ  Колісь мєнє 
свєкруха нє давала вночі зосвєтіть… Нє давала зо-
свєтіть, шоб я дітя переповівала. «Нє звучай», – каже. 
Возьмі пуд… сухеньку трапочку пудложи, шо єно 
попісяє до те… А тєбє колісь… Мі то нє знайом, ко-
нєшно, вже прі нашой памєті… хто тиє пєлюнкі сті-
рав, як попісяє? Сьогонє памперси, сьогонє стірають, 
гладєть. А колісь у пєчку воткнєш, шоб вісохло. Пєч 
топіца, пєчечкі токіє, ото ж пєчечкі ж бачілі отам. [...] 
Або трусікі єкіє булі? Або… або колготочкі єкіє? Да 
ві що! Осього, прі мойой памєті, сорочечку полотня-
ну шнурочком пудоткнуть, щоб… До то так і бєгоє, 
шоб опровлялосє. Хібє ж… ой Боже муй!.. Отут ко-
лішнє те? То нє колішнє. Сє вже тєперешнє. У-у… До 
бєгойом, уже токіє, вже я помню, токіє бєгойом… і 
хлопец у ямі, отокі вже хлопчук. А мі кругом ямі бє-
гойом до… бєгойом… «Кругом ямі, чорті в ямі, кру-

гом ямі…» А він уже кого-лібо поймає зо ногу. Дє тиє 
труси булі? [...] Тепер ігрушок усякіх, всього. А  тоди 
колісь що було? Анічого. Ото ж я ляльку зробіла, ото 
ж токіє лялькі булі колісь. Ото ж токіє лялькі робілі. 
Ой, Бо-оже муй, ой, Боже муй. 

«ПОСТРИЖИНИ»  [Коли дітям уперше стригли волос-
ся?] А в год. В год, я колісь нє знаю, а в год. Як нема 
хріщеного, док тоди батько [стриже], бо я нє помню, 
шо хріщениє пріходєть. Тоди ж нє пріходілі. Ох, нє 
пріходілі, нє пріходілі. Ой, ой, ой… [Що робили з від-
різаним волоссям?] Палілі. В пєч, да. [Чи кидали во-
лосся на воду?] Нє. У  наз же й води бліско нє було. 
А кажуть: шоб коси птічка но гнєздо нє зобрала – шоб 
головочка нє болєла. Да. У  нас пріказку току казалі: 
«Сколькі моїм коскам горєті, стулькі мойой голувци 
болєті». Ну, до сє так всєгда кажуть. Осє так кажуть. 
Ну, скукі ж там [горить]? Як рощешесє коси, до то кінь 
у пєч, так і скажи. Хоч і нє горіть у пєчі, а кідою тоже: 
«Сколькі моїм коскам горєті, стулькі мойой голувци 
болєті». По-нашому. 

ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ, ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  [Як назива-
ється остання дитина?.. Вишкребок?] Да, да. [А остан-
ню дитину називали як?] Ну сє ж козалі, шо… Отєпе-
река вже кажуть, мо’, колісь і нє козалі. Я сома кожу 
оно на ту Лорісу, шо п’є. Кожу, ботькі вже вішкребка 
зробілі, останнього, шо нє доведі Господ! Горєлку п’є, 
п’є… [Чи казали, що ця остання дитина сіяла або щось 
таке робила?] Нє. В нас козалі толькі, шо уже стання 
должна з ботькам жить. Уже но батьковом дворіщі 
’стоваласє. А ботькі ж тих оддєлялі. Там вже яку холуп-
ку ізмойструють ботькі, до жілі. Або дєвка, обо хлопец. 
Хто-лібо ж да. Конєшно, аяґже. Большиство, шо хлоп-
ци оставалісь. Сє ж сьогодні вже в Кійов поєхолі, до в 
ройон, до там купів, там шо… А колізь же шо? Колізь 
же всє дєті в сєлє остоюца. А нє, в друге сєло йдє. Сє 
сьогоннє вже йдуть по городах. [Чи давали цій остан-
ній дитині градину розкушувати?] Нє. Нічого нє було 
у нас токого. [...] [Як казали на жінку, яка народила ди-
тину без чоловіка?] Нє, у нас нє козалі ніяк. А на дітя 
козалі бойструк. [Чи не казали «покритка»?] У-у. Мі 
сього слова у нас і нє зналі, оту покритку. 

ВРОКИ  Ну, ще в нас шо було. Мо’, єно і дєсь іще було. 
Єслі дєті, от, прімєрно, у єє дітя, і у мєнє дітя – і зводєт 
докупи. Док от булі токіє, шо шось і говорілі. От як? 
Я й знала, до вже зобуласє. Як в тєбє дєвочка, а в менє 
хлопец, док шоб ти грудєй нє довала моєму хлопцу, бо 
кажуть, шо хлопец од дєвкі вкрадє краску. Ту краску. 
І  опшим, як ідє дітя з дітям, нєсмотра хлопец ті дє-
вочка… Ну, як ізнєсуть… От ізнєсуть докупі, док одна 
може віше піднять от і скозать… І зобула що. То єна 
вже сама в прінціпі знає, шо піднімає. І тоді вже твоє 
й зокрічіть. Було ж, булі токіє конхлікти. А зобула, що 
козалі. [Хто це казав? Та, що не піднімала дитину?] Нє! 
Та, шо піднімала, аяґже. Ну, єна шо козала: «Шоб моя 
росла, а твоя в зємлю впала». Так… Ті: «Твоя в зєм-
лю йшла, чі росла, а твоя…» Ну, опшим, шось токе як 
прікозку прікозала до того. А та [дитина] може й зо-
крічать. Лєчілі ж, до лєчілі ж, бабі лєчілі ж тоди вже, 
лєчеть. Помогало ті Бог єго знає, алє ж… 

МЕНСТРУАЦІЯ  У  нас козалі менструацея. Рубашка. 
[Що не можна було жінці робити в цей час?] У церк-
ву  – Боже збав! В  церкву нє можна ходіть, і так ка-
жуть, шо сажать нє те, а… Прімєрно, копусту квасіть, 

БАРИШІВСЬКИЙ  РАЙОН
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огіркі злажувоть, помідори злажувать… От, прімєр-
но, осє що токе робіть – Боже збав, нєльзя. І нільзя… 
А  як одіночка, до кажуть, гвоздіка, желєзячку пуд 
бок втикні – до й робі. [Що? Не можна сіяти?] Да. [Чи 
можна в’язати, прясти, піч топити?] Ну, сє можна. Сє 
всє можна. І робілі, шо можна – отак самі. Як одінока, 
док робіть усє, бо нєма кому, дак… [Чи може вона іти 
до породіллі?] Ну, а чого ж? Да. [Чи можна іти на по-
хорон, на хрестини?] Да, да, можна. А чого ж?! Сє до 
церкві, як уже… [Чи можна ходити на кладовище?] Зо 
сє нє говорілі. [Чи можна до дерева плодового торка-
тися?] Можна, можна. Л. Л.: Нє! Козалі, як я ще… ру-
башка ще, перусь, як кажуть… Як переца [рубашка], 
до боронь Боже, нє лєзь но дєрево. І нє трусі ні груші, 
ні яблоні. Отоке козалі. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  А Бог його знає. До козалі 
ж, шо найшлі до… У копусті, каже, найшлі. У капусті 
найшлі, або… Було токе. [Чи казали, що пташка якась 
принесла?] Нє. Мі токого нє козалі. Купілі! Обо купілі 
там за жіто чі зо що. О-ой, ві знаєтє, що… шо нє було 
колі… Осє зарезко вже можна скозать, шо купілі, до 
в капусті найшлі чі… чі пташка прінєсла… чі шо… А 
колісь із дєтьмі так і нє занімалісє. Нє так, Морусє? 
Угу… 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Як називали дітей до хрещення?] 
Нє, у нас нє козалі. А сторалісь… В нас толькі тих дє-
тєй нозивалі Іваном, которе нєхріщене вмірало. [А ді-
вчинку?] Морією. Да. І їх, опшем, оце так нозивалі. І їх, 
мабіть, батюшка нє хоронів, їх нє пєчатолі, і єни нє зо-
пісувониє. Правільно, як єно ж… Єно нєхріщене. Док 
отак прамо у нородє нозивалі Іван і Морія. 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Пилипча
Записала О. Таран у липні 2008 р.  

у с. Пилипча Білоцерківського р-ну Київської обл.  
від Дзюман (Назаренко) Антоніни Андріївни, 1937 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Котів бить, собак, вобще бить нічо-
го не можна, щоб не було на дитині волосся, шерсті. 
Красти не можна  – чи вишню, чи якусь сливу,  – бо 
пятна, кажуть, будуть такі, як вишні, як сливи. Шить 
не можна, особливо в неділю, бо пришиєш язика ди-
тині або пальчики зшиєш. [...] Якось оці баби трохи 
прикмети знали. Бува, як здорове [велике] ластовин-
ня на лиці, то буде дівчинка, а як нема, чисте, то буде 
хлопець. Іначих прикмет і не знаю. 

ПОЛОГИ, СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ, ПУПО-
ВИНА  У нас був свій роддом. В хаті, хлопця я родила 
в хаті. В нас тут був дохтор, а тоді сильно позамітало 
дороги, довезли туди на дорогу, там у нас могилки є, 
а тоді машина ні сюди, ні туди, трахтор тоже – тягли 
трахтором, то мене завернули назад із тею машиною, 
то дома родила хлопця. [Чи був лікар?] Да. [Чи мама 
розповідала про те, що баби бабували?] Раньше – да. 
Так само, як і доктор. Брали роди. [Скільки днів Ви 
були в пологовому будинку?] Я, як родила першу ди-
тину, то в нас свій роддом у селі, то, по-моєму, шість 
день. А сина – то вдома. Лікаря то визвали, а тоді ж 
не було цих бабів-бранок. [Звідки Ви знаєте про них?] 

Матері розказували. [...] У нас був такий роддом, щи-
талося, хатка така. Був лікар і була фельшерка. І була 
при роддомі жінка, робила, уборщиця. Але шо вона 
приймала роди колись. Ну, в 1959 году. Вона була по-
жила жінка, вона це все знала, ще замолоду в цьому 
роддомі робила. [...] [Пуповину] віддали, щоб зако-
пали під піччю. І  закопували під піччю. Я  виносила 
піч, то не знайшла. Свекруха, його мати, закопувала, 
Ганна.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Купала сама. Мати і све-
круха приходили, дивилися і розказували, як це ро-
бить: головку трошечки підмостить, щоб не захлину-
лася. Ми купали у ночвах, тільки що желізних, таких, 
як зараз. В ночвах купали все врем’я. Клали любисток, 
щоб хлопці любили або дівчата, як хлопчик. Ще кла-
ли, щоб золотухи не було, череду. Як купать дитину у 
череді, то не буде золотухи.

РОДИНИ  [Чи на родини сходилися люди?] Сходилися. 
Рідні, куми, сусіди. Дівчата не приходили, а приходи-
ли хрещені, жонаті. Приносили по клаптику якого-не-
будь краму. Ситець тоді в почоті був. Це на пелюшки 
ситець приносили.

ХРЕСТИНИ, КУМИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Тільки 
якщо була менструація, то до церкви не носили, про-
сто чекали, переносили хрестини. Замотували дитину, 
перекип’ячували молочка чи там манної кашки і йшли 
в церкву. [Ви також ішли?] Нє, нє. Такий закон був, що 
треба було готовить на стіл, а вони – хрещені – поне-
сли. Обоє, і те крижмо брали, кусок краму. З хлібом 
приходили. Одна, тільки хрещена брала. [Я]  казала: 
«Ми вам даємо нехрищене, а ви нам приносьте хре-
щене». Як уже принесли од хреста, клали на кожуха, 
тоді сідали куми на кожусі з дитиною. Казали: «Щоб 
здорове росло, щоб щасливе було, щоб ми діждали за-
між оддавать». А тоді сідали за стіл і п’янствували так, 
що вже лучче не тре. [Чи роздавали квітки на хрес-
тинах?] Квітку? Нє. Це пучки. В’язали пучки. Хто там 
був свободний, той в’язав пучечки – калина, любис-
точок. [Взимку] сухіє. Тоді сухих сушили, скрізь було. 
Як оце сідають за стіл і тоді вже поп’янствували, а тоді 
ж цими пучечками хрестили одне одного, похрестило, 
помочило – і тоді вже оддають назад, щоб купали в цих 
пучечках дитину. [Чи гості беруть собі ці пучечки?] 
Нє. Ніхто не бере. Наоборот, хрещені батьки наперед 
оддають, щоб купали в цьому зіллі дитину. Там кинеш 
у купель пучечка. [...] [Як обирали кумів?] У мене була 
дружка, то я свою дружку. Тоді такий закон був. У нас 
була одна пара, а тоді пізніше – і по дві парі. [Чи у Ва-
шого сина інші хрещені, ніж у дочки?] Нє, нє. Ті самі. 
Кого стріли на дорозі, того і взяли, да. В кого вмирали 
діти, таке. У нас в селі тако дві душі було. Кого першо-
го попавшого, і тіх і беруть. [Чи передавали дитину 
хрещеним батькам через вікно?] Нє, у нас такого не 
було. Не чула навіть такого даже. Такого у нас закону 
не було. [...] [Чи на хрестинах була баба?] Була. Та, що 
готовила?.. [Чи робила баба букети?] Нє, робили всі 
підряд. Всі гуртом. І вона. Як немає гурту, то вона сама 
пов’яже їх в сито – і то ціле сито бува. Робить чимало. 
[Чи кидають гроші за них?] Кидають. Брали той букет 
і кидають гроші. Вмочали в горілку і хрестили. Оце в 
цієї баби, моченої чи вареної, вона одна тоді була, із 
сита беруть ці квіточки, мачають у горілку, і кум куму 
хрестить, а кума ́ – ку ́ма. І кладуть гроші. А тоді всі.
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КРОК ДИТИНИ  Ой, важко одлучать. Через те, що 
груди набрякають. Щітку клали в пазуху, а воно тор-
кнеться тієї щітки, а воно ж коле. І кричить та дити-
на, а другий раз же ж вона боїться. [Чи бувало таке, 
що матері не витримували і вертали до грудей?] Було, 
було. Кажуть, та дитина погана на перехід. Перейде, 
осьо любій людині, то дуже погано. Воно ж не знає 
таке про себе, мати ж не скаже. Бува таке, що відлу-
чила, а тоді другий раз дала, бо не видержала, що воно 
ж кричить. Тоже погана прикмета. [...] [Як дитинка 
перші кроки робила], ножицями перерізали пута. Не 
ножем, ножицями перерізали: «Йди!».

«ПОСТРИЖИНИ»  [Коли стригли перший раз дитинку?] 
В год. Ну, якщо воно заросло трошки, таке, що в очки 
лізе, то чуть-чуть дитинку підстригали. Ну до года не 
полагається зовсім стригти. [Хто стриже дитинку?] 
Хрещений батько і мати. Ножичками так туто різну-
ти, туто, навперехрестя. А як така дитина, що дається, 
що не плаче, то крутиться, реготить, вони його геть 
обстрижуть. Тре батькам хрещеним, щоб обстрига-
ли. [Волосся] оддають матері, а вона, я вже й не знаю, 
куди діває. [Може, спалюють чи на воду пускають?] 
Нє, нє. Замотують і зберігають. Я вже не знаю, до яких 
год зберігають те волоссячко, а тоді вже… Забула, де 
вони дівають.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Якісь є прикмети від уроку чи 
пристріту?] Цього я не знаю. [Як дитина неспокійна, 
то кажуть, що хтось на неї подивився не так?] То до 
бабів. У нас у Трушках… Не в Трушках, а в Матюшах 
була. То якщо дитині погано, то за ту дитину та до ба-
бів. А  баба викачувала яйцями. [Куди ці яйця потім 
дівали?] Не знаю куди. Собі лишала. Вона викачала 
дитині по головці, розбила в стакан і собі десь вона 
виливала, вона знала, куди виливать. Тільки подиви-
лась – перелякана дитина – всьо, нормальна. Разів три. 
Зараз, мабуть, тих бабів і немає. А раньше то пользу-
валися тільки бабами. Я своїх возила до теї баби. Бо 
тут у нас був один чоловік старий, а вони, дітвора, по-
сідали на ставку, тут у нас ставок, а він батогом тако 
кружляв, казав: «Уж, уж». А діти думали, справді вуж, 
перелякувались того вужа. Чуть не весь куток возили.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  З груші, на капусті взяли. 
Осьо – дочка, їх тоже було у мене двоє, вона старша, 
а син менший. Набив її, уже підріс, а вона плаче: «Я ж 
тебе з груші зняла, бо ти ж був замерз там». Коли стар-
ше пита, то відповідають: «На груші, в капусті». Рані-
ше не казали, не признавалися, а тепер ці телевізори, 
не тре… Боже мій! А раньше діти цього не знали.

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Гнідин
Записали Т. Зубрицька та О. Щербак у липні 1998 р.  

у с. Гнідин Бориспільського  р-ну Київської обл.  
від Кудько Параски Іванівни, 1932 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  У сестри моєї було таке. Був празни-
чок маленький, а чоловік валянки підшивав. А  вона 
входить: «Петро, сьогодні ж празник». Народила пер-
вого хлопчика  – і язик пристрочений. Дак одрізали. 
Тепер в нас Секлета Скоробагатко. Ткала на другий 

день Благовіщення. Стояв у хаті верстат, була бере-
менна. Дєвочку народила – і два пальчика зшиті. Ні-
чого їй не робили. «Беременна» [казали]. Не робити в 
празник. Не бить ногою кота, бо буде на спину коро-
диця. Ногою шоб нічого не підкидала. Де здохла соба-
ка, шоб не плюнула, бо в дитини буде з рота смердіть. 
Кажуть, шо не можна часто їсти, бо буде дитина із од-
критим ротом. Їй хочеться, а потерпи до обіду. Оце 
[дивитися] на вогонь. Я не знаю, чого так. У баби Галі 
ото Володька… Я ходила, місяців сім було. Коло нас 
була постройка, бензін стояв, повна бочка. Я гладила 
чоловіку рубашку. Вона як взорве, прямо коло нашого 
дому, аж дом затрусився. Я як хватилася!.. А [народи-
лася] чиста дитина, а не можна хвататися: за шо ві-
зьмеш – буде пляма.

ПОЛОГИ, РОДИНИ, ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Одна в 
Бортничах була така [повитуха]. Ми ж не були тоді… 
Дітей же повиганяють. У нас [коли Вєра] родилася, то 
нас по щавель на луг послали. А  приходимо, то вже 
Вєра на печі співає. [Кажуть]: «Купили». – «А чого ж 
не хлопчика?» – «Бо вже попродали!» [...] Це в кого як 
завєдєно. У нас через неділю стали йти сестри мами-
ні. А воно вісім день груді не ссало, зато б не вмерло. 
Їй не пудрізали нічого. [...] Їй [повитусі] дарували, як 
колядка. Нав’язує гостинчика і несе бабусі пупорізній. 
Пириг, як заколять кабанчика, – ковбаси, сальця. А як 
бабуся іменинниця, несли платочок. В нас була бабуся 
Павлущиха, довго вона жила, скільки вона діток…

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Раньше так було, бабуся пупо-
вая ув’язувала хлібинку і йшла до батюшки за моліт-
вою. Єсть бабусі молітва. Батюшка розпитує, коли 
будуть хрестить. А тоді вже куми йдуть. Бабуся спо-
чатку йшла до батюшки додому. Об’являлася вона. 
Отам, отам хлопчик чи дівчинка. Батюшка дивиться 
в святки, де імена позаписувани. Чого такі імена не-
гарні? Явдох, Килина… Раньше по дню давали ім’я – 
Арем, Каленик, Трохим, Сувертека, Андрон, Мирон. 
Сила… Їде чоловік із жінкою в Києв на базар, а одна 
жінка гукає: «Овер’ян!» А Сувертека сидить. А жінка 
своєму каже: «Сувертека, бачиш, як чудно чоловіка 
звать – Овер’ян». А його гарно – Сувертека. Тоді вже 
бабуся приходить і каже: «Отак некрасіво звать». Як 
батьки не хочуть, шоб його так було звать, ідуть до 
батюшки просять помінять ім’я.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, КУМИ  З шести не-
діль дитину хрестили. Раньше можна. Указаніє таке 
чи од Бога, чи од людей. Ведення ж було в шість не-
діль. Я не можу так коротко роз’яснить, шоб поняли 
ви. Коли народжується дитина… Хрестити можна 
в любий день. Як слабеньке дитятко, то даже ввече-
рі хрестили, прямо в хаті. [Батюшка] ходив по хатах. 
Запрошували, як дитятко слабеньке, або хочуть, шоб 
батюшка в їх побув. [...] Кума [несе у церкву дитину], 
а назад – кум. Тоді приносять додому і кажуть: «Ми 
брали у вас дитятко новорожденне, а принесли вам 
хрещене. Як було на хресті, шоб так було на венці». 
Баба пупорізна приходить. Як хочуть великі хрес-
тини, то роблять. А так мало людей. П’ють, гуляють. 
[Баба] нічого не несе. В нас бабка приходила, прине-
сла товстого полотна на сорочечку свого поткання. 
А за другими принесла на сподничку матерії. Плато-
чок. Покривало кума бере. Це крижмо. Дитинку вона 
держить в ньому. Хто полотенце. Тоді більше свого 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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поткання полотно приносили. Як стали лучче жить, 
то стали лучче крижмо нести. Усяких [пісень співали]. 
Стариє люди знали дуже багато жизнєнних пісень. [...] 
Ми тоді так бідно жили… Борщ да каша кукурудзяна, 
в ступі натовчена. Курицю, півня заріжуть, картошки 
натушать, перетруски такої доброї, капусняк, ряжан-
ки. [...] У нас одна пара кумів. Вибирали у родні сво-
єї. [Чи брали у Вас зустрічних кумів, коли помирали 
діти?] Ні, такого в нас не було. У  діда Федота і баби 
Секлети мерли діти. Год поживуть і вмирають. Їм по-
совітували взяти кумів, шоб були вони кумов’я меж-
ду собою. Узяли Степана Дяченка і Дуню Лазаренко. 
Стали діти жить. Це вже я помню.

ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ  [Що це за хвороба, коли висипи на 
шкірі у дітей?] А золотуха. Цяя череда, а в нас звали її 
реп’яхи. Засушувала кожна хазяйка. Оце на хаті снип 
оцих реп’яхів. Золотуха раньше [на] дітей нападала. 
По голові було, аж наче коржі. Як їх звуть?.. Струпи! 
Струпами голова визьметься. Достають той снип че-
реди, наварили. Миють, миють, де й дінеться. 

ІГРАШКИ, ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Іграшки… Тоді 
іграшок не було. Ото вищерблена ложка дерев’яна… 
А  раньше люди їли дерев’яними ложками. Красна 
ложка вималювана в квітках. В дітей же зубки сверб-
лять. Гляди, повикусують. Дак ото дадуть, було, тую 
ложку, да тоді якоїсь кусок тряпки, да це саме та квіт-
ка, завернеш – лялька. Замотав, морда дерев’яна. Нема 
ніде ніяких ігрушок. [...] Єсть колисковенька… Щас, 
подождіть…

Ой, ну, люлі, люлі, налетіли гулі,
Посідали в люлі,
Стали думать ще й гадать,
Як дитинку колихать.
А-а-а.
Ой, ну, люлі да люлечки,
Золотиї да вервечки,
А почепки серебренькі,
А діточки ви маленькі, спіть.
А-а-а.

Або:
Ой, ну, коте сірий,
Замети нам хату, сіни,
А ти, котенятко,
Колиши дитятко.
А-а-а.
Ой, ну, люлі да люлечки,
Порвалися да вервечки,
Треба другії сукати,
Та дитинку колихати.
А-а-а.
Ой, ну, кітку, кітку,
Спечу тобі рибку,
На всю сковоридку,
Кітка буде гратись,
А Оленка забавлятись.
А-а-а.
Ой, ну, кіцю, кіцю, не йди по водицю,
Бо упадеш у криницю,
Криниця глибока,
Заб’єш, кицю, собі бока.
Бока будуть боліти,
Нічим буде залічити.
А-а-а.

Ой, ну, коте, коте наш,
Чи ти знаєш да Отче наш.
А я вмію й Слава,
дайте тільки сала.
А-а-а.
Ой, ну, люлі, да люлино,
Спи, малесенька дитино,
Пошла мати жито жати, 
а дитинці треба спати.
А-а-а.
Ой, ну, люлі, люлі.
Усім діткам да по дулі, 
А Лєночці калачі,
Шоб спала вдень і вночі.
А-а-а.
А шоб спала, не плакала,
ой, щоб росла, не боліла,
А на серденько здоровіла.
А-а-а.
Ой, коточок, коточок, сховайся в куточок,
Од маленьких діточок,
Ой, щоб діточки посіли,
Кашки й борщику попоїли.
А-а-а.
Спи, мій синочку, любо скрізь да тихо,
Бережу я сон твій, не підступить лихо.
Прокинишся ранком, глянеш без опаски,
Стрінуть тебе сонечко [нерозбірливо] на ласки.
А-а-а.

[...] В «застукалки», в «пижмурки». Одна жмуриться, 
а тиї ховаються. Тепер: «Вже?» – «Вже!» Ідеш шукать. 
«Цур, за себе». Ото так ми гуляли в застукалки. Гойда-
лися. Там верби були такі великі. Тепер яблуні, дуби 
да берези. Повішаємо гойдалки, да гойдалися. Там 
озеро близько.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Водою покропе, [як нехрещене по-
мре]. В моєї сестри неживеньке народилося в лікарні. 
Шоб сохранила вона його, її одправили в лікарню. То 
до дідуся в могилку похоронили, святою водичкою 
покропили. Шо ж ти, до батюшки мертве понесеш?

с. Проців
Записав Ю. Бідношия у серпні 2002 р. 

 у с. Проців Бориспільського р-ну Київської обл.  
від Приходько Тетяни Охтисівни, 1921 р. н.

АБОРТ  Я тикі помню, це мати… вони пошли… це вже я 
не знала, од чого вони вмерли. А вже їхня мати каза-
ла, моя вже ридна баба… Оце вони будто б завагітніли 
уже третьою дитиною, а батько й каже: «Знаєш, Горпи-
но, ну так трудно, так… немає ж, ну, немає ж за шо рук 
зачепить». І ми ше ж мали, все ж, одно за одним, ми 
мали… Вони будто пошли у лікарню, зробили оборт, 
а тоді вже ж і кажуть [мати]: «Як же?.. Іде Роздво, як 
же там мої дітки? Да не хліба ж нема! Да сорочечкі усе 
ж треба випрать!» А ранше ціх же порошків не було, 
а тикі було мило. Дак вони шо? Попрали, пришли з 
лікарні, а тоді давай же чавуна тягать, таке жлукто, 
така, наче бочка була дерев’яна, туди сорочки скідали 
і кіп’ятком заливали отак – ото так тоді прали. І це ж 
дров жалько, дак вони ж і хліб будто пекли, да й хліба 
напекли. А тоді як лягли, воно ж людина сира, їм же 
було б же треба поберегтися. Це мені так баба розказу-
вала, бо я мала була. А тоді вже вони не могли встать, їх 
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як ухватило, такий… велика температура. Я помню, це 
як батько носили із того… із двору у відро сніг і матері 
ложили до голови й до грудей… до самого ранку. Це 
вони так спасали, бо нич. А тоді одвезли в лікарню ма-
тір. І мати вже не підводилась, уже лікарі обслєдовали 
і сказали, шо в їх… Як же?.. Забула от!.. Ото кість… Ну, 
забула, ну, забула, як… Може, я надумаю… Сказали лі-
карі, шо вона буде довго мучиться, дуже серце у єї здо-
рове, дак дуже вона буде довго мучиться. Мати про-
лежала довго. Оце так: одна рана нариває і гний тече, 
друга заживає… І так мати лежала-лежала. Було ж так: 
їсти ж нема чого, до ми ж маленькі, пойдем до сусідів, 
до сусіди ж дають там трошечки, до мати ложечок дві 
якіх візьме, а батько ж овечки пасе… Визьме, а й жаль-
ко ж було й нас – да й нам. І так мати ото пролежала, 
бєдна, й померла од того.

с. Старе
Записала Н. Гаврилюк 18 липня 2008 р.  

у с. Старе Бориспільського р-ну Київської обл.  
від Бойко Ганни Тимофіївни, 1929 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, РОДИНИ  
Я такого нічого не знала. Шить не можна, щоб у ди-
тини язик не приріс, у празники не можна. Старались 
не робить нічого, як це вагітною ходить. Не робить на 
празники. [Буде] дитина заїкувата, як не додержува-
лись батьки. [...] Я тут народилась, і батьки тутешні, і 
жила я в Старому все врем’я. Одного народила у 1951-
му, другого у 1953-му. Моя кума бабувала. Прийшла 
моя мати і мене бере на рода. У мене моя кума роди 
приймала. Не привезли акушерки. Катерина, кума 
моя, замотала, пуп одрізала. Тоді вже вона і хрестила. 
[...] [Куди повитуха пупок дівала?] Зав’язала да й усе. 
Не зберігали, не було такої моди. [...] [Чи сходились 
жінки на родини?] Приходили. Без горілки. Куми мої 
будущі. «Відвідування» називалось. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ», «ПО-
СТРИЖИНИ» [Скільки пар кумів у вас брали?] Хто 
скільки хоче. У мене, наприклад, одна пара була. [Чи 
чули таке, що як діти вмирають, то виходиш на дорогу 
і береш стрічних кумів?] Я чути чула, але у нас такого 
не було, я не робила. [Чи передавали через вікно, як 
діти не тримаються?] Нє. [...] [Чи була у вас на хрести-
нах баба назначена?] Нє. [Чи роздають на хрестинах у 
вас квітки? Чи збирають гроші на дитинку?] Нє. Посо-
біралися, по чарці чи по дві… Но на хрестини готов-
ляться. У  мене ще так вийшло, що перший хлопчик 
умер, то за другими хрестинами ми боліє соблюдали. 
[Чи на хрестинах хтось на тарілочку клав квітку або 
платочок, пиріжок?] У нас такого нічого не було. [Чи 
клали дитинку на кожух, коли несли хрестити?] Не 
пам’ятаю. У мене дуже плакав хлопчик, як народився. 
Так ми так: прийшла кума, і кума не було, понесли до 
батюшки, щоб перестав плакати. Ми носили додому 
до попа, в цьому селі [церква] є. [...] Після родів. Бать-
ко й мати несуть подарок [кумам], «пироги» звалось. 
Несли буханку хліба. Так положено. «Пироги» – хліб 
і подарок. Несли, коли була у кого возможность. На 
празники діти до кумів ходять  – у день на Роздво. 
Вечерю у нас ніяку не несуть. Просто у гості йдуть. 
[...] Стригли на пострижини куми. А  чубчик той я 
десь і замотувала. Давно пройшло, я й не знаю, де я 
його діла. Постриг кум, змели на купку, а де діли – не 
пам’ятаю. Може, й ховали перший чуб.

БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Вабля
Записала Т. Зубрицька 

 у с.  Вабля Бородянського р-ну Київської обл.  
від Зінченко Харитини Павлівни, 1915 р. н.,  

переселенки із с. Корогод Чорнобильського р-ну 
Київської обл.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  В селі баба була одна. 
І кума була, і чужа, і сусідка. Я бабила. Прийдеш, возь-
меш у вузла пельонки. [...] Дитяті маленькому пупич-
ка того одрежеш, ниточкою лляною перев’яжеш. А пу-
пика забиралі, прикопувалі в земельку то місце, разом 
надворі в углу, де окони.

ХРЕСТИНИ, КУМИ, «БАБИНА КАША»  А  потом хрес-
тини роблять, водки наженуть. Кум несе і кума, хрес-
тять. Як везуть, так кума, а як несуть, так кум. [...] 
Кажуть, що нєззя хрестить: ти – в мене, а я – в тебе. 
А як люди хотєлі, то бралі. Як дєті вмирали, то бралі 
стречних кумів. [...] Баба варила кашу. І молоко туди, 
і яйця туди, і все на свєті туди. Конфетами прикраша-
ли. Калини не бачила вже. Вип’ють і поїдять, потом 
кашу б’ють. Кашу варили в новому горшку. Торгують-
ся за кашу, хто колько даст. Кум всьо равно должен 
розбить кашу. Набавляє цену і б’є. Зразу вершок по-
рожелі дають, дєлять, а черепки шибали в порог.

с. Луб’янка
Записала Н. Гаврилюк у вересні 1994 р.  

у с. Луб’янка Бородянського р-ну Київської обл.  
від Кирієнко Федори Іванівни, 1924 р. н., переселенки 

із с. Корогод Чорнобильського р-ну Київської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Жінка, як важка ходить, то щоб через 
палку не переступала, бо буде лежати, як палка. Щоб 
через всякі мотузки не переступала, бо дитя обкру-
титься пуповиною. Усім в сім’ї не бить ногою собаки, 
кота, бо буде знак на дитяті. Батько чистив на празник 
сапоги, і був знак на шийці дитини. У неділі і свята ні 
в’язать, ні шить, не пришивать ґудзики. [...] Як бліда 
лицем – на хлопчика, в п’ятнах – на дівчинку. Звисока 
живіт – на хлопця, наниз – буде дівчинка. 

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  
Баба пупорєзна несе полку [пелюшку], сповивач  – 
пояс тканий, два метра, чорний, темний з різними по-
лосками. Перебабит, скупає, сповиє. Місце закопує. 
Пупок держали, тоді викидали. Можна було одразу 
годувать. [...] Одразу жінки йдуть на родіни. Ходили 
до хрестин. Після хрестин уже не ходили. Несли щось 
з молочного: сир, молоко, сметану, яйцо, пампуш-
ки – як оладки [на соді з кисляком] на всю сковород-
ку. Декілька таких пампушок несли породіллі. Тільки 
жінки, баби йшли. Кажуть: «Обродиться, то як з того 
світа вернеться». [...] Старалися назвати дитину іме-
нем батьків, дідів, сестер. По святцях не обов’язково.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», ЗВИЧАЙ «НЕ-
СТИ ПИРОГИ», КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Ку-
мів брали і своїх, і чужих. Чужих наче більше. Це було 
сродство. А  брат  – і так брат. Діло охотне, беруть, 
кого люблять. Кумів просять з хлібом. І вони з хлібом 
йдуть. Кума ще крижмо несе. [...] Хрестили через дві-

БОРОДЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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три неділі. [...] Баба варить кашу пшонну з молоком, 
цукром. І приносить на хрестини. На  останнє б’ють 
горщика. Кум купляє кашу. Викупає у баби. Кум зрізає 
верх каші і кладе на тарілочку. Верх остається дитині. 
Треба, щоб лежало на печі, в печурці для дитяти. Тоді 
накриває горщик платком і б’є. Б’є зверху вниз [по-
троху] по кожній стороні стола, а за п’ятим разом по-
середині стола б’є. Сам роздавав кашу. Кожний кладе 
гроші чи подарка і бере кашу. Черепки клали на по-
куть. Співали на хрестинах різних пісень. [...] Кумам 
і бабі носили пироги в год. Один хліб, яєць, подарок. 
[...] Діти колядували у баби, кумів. На Пасху христо-
суються. 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ 
ВІД ГРУДЕЙ», «ПОСТРИЖИНИ», ВРОКИ  Як пер-
ший раз ступе дитина, розрізали путо: ножем малю-
вали хрест поміж ножками. [...] Бувало, до півтора, 
двох років годувала мати. Вертати до грудей не мож-
на, бо буде вредне на очі. [...] У год стрижуть дитину. 
Хрещений стриг. Хрестиком на потилиці, тоді кругом. 
Волосся ховали на покуті, за ікону застиркували. Ве-
ребей тягає коси – і голова боліть. А лучше спалить. 
Сказать: «Сколько косам горіть, столько голові бо-
літь». Щоб вереб’ї не тягали і кубла не крутили. [...] Од 
очей породілля соль сипала в пазуху. Як брала воду, 
соль сипала у колодязь.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Як вийде сорок 
днів – вводини в церкву. Мати з дитям йшла в церкву, 
гріх знімала. Над дівчинкою батюшка читав молитву 
перед вовтарем, хлопця вносив у вовтар. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Дітям 
пояснювали, що їх дядько приніс, бусел приніс, в ка-
пусті знайшли. [...] В гряді сидить дід з бородою. Вечо-
ром – вовком. Ще бабаєм – дід такий сидить в гряді, в 
огороді. Бабою-ягою.

с. Новий Корогод
Записала Т. Зубрицька 1994 р.  

у с. Новий Корогод Бородянського р-ну Київської обл.  
від Бойко Лариси Павлівни, 1930 р. н., переселенки 

 із с. Корогод Чорнобильського р-ну Київської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА  «В положенії», – казали стариє баби. 
А  то казали: «товста». Не можна було беременной 
жінці по дорозі йті да єсті, плямкать язиком, ротом, 
бо буде дітя… рот нєззя буде закрить, плямкать буде. 
Не нада ні з кого смеяцца, не нада ніде воровок ни-
яких переступать, не нада ничого такого в празники 
закручуват ничого. А особенно, як от уже начинаюц-
це Колєди, Рожество – так до Нового году. До Нового 
году і таким, а беременним і вообще ніззя було ніде 
ні веровочки закрутить, ні дрота, ні переступить ні-
чого, нічого не нада було робить. Бо були у нас такіє 
случаї. Колись Мотя Крутькова народила хлопца, ноги 
позакручувало йому. Вона якусь проволоку загинала. 
І завідувать не на шо не нада, і обсуждать, смеяцца. 
І тепер таке кажуть. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ 
(«МИТИ РУКИ»)  У  нас вибирали отаку бабку, шоб 
вона була достойна. Уже те дітя побабить. Старень-
ка уже щоб була бабка. Шоб була вже действітєльно 
бабка, а не така  – шалтай-болтай. А  то в нас колись 
одна баба перебабила дитя, і родила сама. Дак на того 

хлопця [її] казали, поколі вмер, – «бабич». Такой бабі 
нєльзя було йти бабить. [...] Пупа зав’язували льоном. 
[...] Баба руки мила, дак бабі полотенце або хусточку 
ще давали.

«БАБИНА КАША»  Баба варила кашу і приносила. 
[З  чого кашу варили?] Пшоно колись було. Моло-
ко, масло, яйца, сахар. [Чи прикрашали чим-небудь 
кашу?] А нічим. У нас нічим. В горшках варили. Хто 
болє заплатить, той кашу б’є. Кум же винуждєн болє 
дать. Черепки в порог кидають, летять черепки через 
усіх. [Чи черепки кидали в пелену жінкам? Чи купали 
дитину в черепках?] В нас не було такого. [Кому дають 
вершок каші?] Порожеллі.

РОДИНИ, ПЕЛЮШКИ  Крепко родниє приходят, при-
носят мисочку або покришку ячменю якого, чи муки 
якої трохи, чи що-небудь. Це так приходили, провєду-
вали порожеллю ту. І  сьогодні приходят, як оброди-
лась, як гаразд, назавтра. Хіба так гуляли, як оце зараз. 
[...] Колісь у крайки [замотували]. А в шо ж? У крайки 
спов’є. Господі, якіє колись були лляниє тиє пельон-
ки. Лляниє все. Замотаю у хвойку, постилка виткана, 
у тую постилку обмотають, да шапочки самі шили, 
якиє-небудь шапочки пошиют. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, ЛІКУВАН-
НЯ ДИТИНИ  Ну, це вже вибирають, як закон, уже і 
з його руки, і з єє руки були вже куми. Шоб не було 
вже обєди. І  з батькової вже руки, і з матчиної руки 
вибирают. [...] [Дитину в церкву] кума ж несе. Пішли 
похрестили. Например, я ж тоже от хрестила. Я одна 
несу. Батьков же не було. То в мене батюшко бере, 
менє і оддавав назад. [...] Хіба колись як тепер? За-
прошували батьков своїх да дєдов своїх. Да там вже 
тьотки родниє, да сестри родниє. [...] Дитинець виго-
вораю: «З кощей, з мощей, з рум’яного лиця, з гарячої 
крові. Я його виговораю і на ниціє лози одправляю. 
Тут тобі піті, гуляті, розкоші маті».

БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Троєщина
Записала К. Ковтун 1987 р.  

у с. Троєщина Броварського р-ну Київської обл.  
від  Дроботун Галини Олексіївни, 1903 р. н.

ПОЛОГИ  На ухо скаже, було, тихенько: «Тужся, голубко, 
помагай дитинці!» – і прикладе руку до щокі, лоба, по-
лотнинкою витре, по плечу погладить, а рукі, як шовк, 
де тиї і сили визьмуться. Вона ще якоїсь молитви мо-
лилася, шоб всі воритця поодчинялися, якось так. За 
мною вона тричи бабувала, я никого другого і не хо-
тіла. Дитинку як брала на рукі, за всіма трома казала: 
«О, якє гарненькє, Господи, благослови цю душечку 
увести́». У ціх дітей і доля щасливіша, а ще трох све-
круха примала – дак совсім уже не те. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  [Бабка]: «Да я вже все зроби-
ла». – «Добре, Ви зробили по-своєму, а я поправлю по-
своєму». І провіряла голивку, чи правильно вировня-
на і запинала у марлєчку, локтик із колінцем міряла. 
Було, як сповиває дитинку, дак любо було дивиться, 
такі рукі вправненькі мала. Хай їй легенько згадаєть-
ся, як вона десь іще є. 
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Записала К. Ковтун 1992 р.  

від Крутько Параски Євгенівни, 1910 р. н., 
 родом із с. Троєщина Броварського р-ну Київської обл. 

ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  Баба приносила 
з собою зіллє всякє помошне, рано йшла, кіп’ятили у 
чугунах воду, виливали у широку низьку бочку з дво-
ма обручами, устілала дно зіллєм, виливала окрип і 
накривала бочку, аж покі вода була чуть тепленька. 
Зіллє напарувалось добре, дух по хаті – аж гарно. По-
роділля сідала туди, а баба з коряка́ лила їй на плечи, 
тоді тричи обходила бочку за сонцем і казала: «Во ім’я 
Отця і Сина, і Святого Духа». Як обходила, шось шеп-
тала чи молилась. За третім разом казала: «Амінь». 
Послі цього породілля виходила, одягалась, цілувала 
«бабі» руку і просила до столу. Частували «бабу» га-
рілкою, гарячим борщем з печи і пшоняною кашою, 
звареною на сироватці – сироватчина каша – і заправ-
леною медом. Додому їй давали на третій день четвер-
тину хлібини, сала і платочок. 

Записала К. Ковтун 2005 р.  
від Кондратовець Наталки Павлівни, 1915 р. н.,  

родом із с. Троєщина Броварського р-ну Київської обл.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Куклу з хліба [невеличка кулька 
ретельно пережованого житнього хліба, загорнутого 
у м’яку полотняну тканину, розміром як носова хус-
точка, давали дитині, щоб висмоктувала] давали чи не 
зразу, ну, може, через тиждень, бо вже мати стала до 
роботи. Хіба ж тоді чи полежать можна було, чи по-
седіть з дитям? Як на ногах стоїш, дак іди роби! Све-
круха, було, каже: «Шо сидіть над дитиною, як отой 
над купиною, робить треба». Мий первенькі Андрій 
такі спокойни був, сповивачем нетісно обматаю, поло-
жу, а воно тихусєнько собі лежить або спить. Я прошу 
Бога, шоб хоч трошкі плакнуло, шоб пудити, погоду-
вать да й оддихать трошкі, а воно мовчить. Пудбігла 
тихєнько, дивлюсь, а воно осміхається – то анголикі 
його забавляють. Так мині захотілось притулить його 
до себе, а тут свекруха: «О, найшла забаву, а ти вже 
ячмінь домолотила?» Пошла, молочу і плачу. Надума-
ла собі, пойду до маткі, там хоч тиждень із дитиною 
посижу, увечері сказала Василю, а вин: «Там тоже не 
курорт, молодняка повно і дві невісткі в хаті. Де ти 
посидиш? Да й од людей стидно. Шо скажуть? У нас 
наче ж мати не дуже вредна». Я заплакала нишком да 
і все. Ага, бак, про куклу. Як було дитинка поплакує, 
хоч недавно погодована, чи маткі дома нема погоду-
вать, тоді оту куклу дають. Полотно окреме було для 
кукли, ужченьке за рушникове і рідшенькє, нарочито 
такє ткали. Ми як носили ниткі у Зазимнє і загадува-
ли шо вже там нам виткать, дак там і куповали оце по-
лотно на куклу. Можна було і в Оглеві купить такє, і 
в Броварах на ярмалку, да й у Кієві, надісь, було. Ото 
купиш метров два, поріжеш на такі маленькі платочкі. 
Посередині ложиш тую жованку кругленьку, тугєнько 
перев’язуєш суровою ниткою і – в рот, а тут вихриком 
кинчикі стирчять, як носовичок. Як куди йдеш, нала-
штуєш три-чотири кукли, є їжа. Перви кукли мішали 
із молочком. Ціркнеш у мисочку із грудей, із хлібом 
уже пожованим гарненько перемішаєш. Нейзя було 
зразу куклу із самого хліба жувать, на желудочок ди-
тинці важко. Тоді як за якісь місяць желудочок при-
викне, давали вже із самого хліба. Як уже марля по-

явилась, тоді стали у марлю уматувать жованку. Діткі 
любили цмулить куклу. До году, було, жуєш, уже дав-
но своїми зубами окраєць хліба їсть, а куклу просить. 
Павлу, це трейті вин у мене, кажу: «Страмник, он люде 
сміються». А вин: «Мамо, ну нажуйте!» – «Сам і жуй 
собі, а я не буду». Ходить, просить, покі не нажую, а 
тоді якось саме одишло. Тепер соскі пошли пустиї, я 
думаю, шо це тико дитині хтось на вред придумав. Шо 
ж воно пустоту в себе смокче? А кукла – то ж хліб свя-
ти. Кажуть: «Не ми хліб носим, а хліб нас», всмокче 
чисто тую куклу, а тоді спить собі наїдене. 

Записала К. Ковтун у травні 2011 р.  
від Ковтун Варвари Володимирівни, 1924 р. н.,  

родом із с. Троєщина Броварського р-ну Київської обл.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Колискові:
Ай ну-ну-ну спаткі,
Нема дома маткі,
Поїхала на торжок
Купить (ім’я) пирожок,
Ще й медком помаже
І (ім’я) покаже,
А сама іздість.
А-а-а-а.

Коте, коте, котив два
Сірий, білий, обидва
Не ходіть по хаті,
Не будіть дитяти. 
Воно плаче да й не спить
Треба його дубчиком бить.
Не дубчиком, а ризкою,
Шоб не плакало слізкою.
А-а-а-а.

Люлі, люлі, люлі,
Налетіли гулі
Посідали на воротах
У червоненькіх чоботях.
Стали думать ще й гадать
Чим (ім’я) годувать.
Чи кашкою, чи медком,
Чи солодкім яблочком.
А-а-а-а.

Забавлянки: [Постукують пальцем по ніжці].
Кую, кую чоботок,
Подай, бабо, молоток.
Не подаси молотка,
Не пудкую чоботка.

[Чукікають на колінах]
Ой, чук-чук-чук,
Наловив дід щук.
А баба карасів –
Сіла надулася.
Гоп чук-чук-чук, 
Хлопці лучше, як дівчук, 
Хлопчик дров насіче –
Мати млинців напече.

Тра-та-та, тра-та-та, 
Сіла баба на кота.
Поїхала до попа.

БРОВАРСЬКИЙ  РАЙОН
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Попа нема дома,
Поїхав по дрова.
Тилько сами дочкі,
Кують чоботочкі.
Шугі-шугі на бабине просо
[піднімали дитинці ручки вгору].

[Вказівним пальцем легенько постукують у долоньку 
дитині].

Сорока-ворона 
По припечку скакала,
Діткам кашку давала.
[Починають загинати пальчики дитині].
Оцьому дам [4 р.]
А цьому не дам.
Цей бицван
Дров не рубав,
Печи не топив,
Діжи не місив,
А пошов по воду
Відра побив.

Ой чук-чукі-чук,
Продав батька за канчук,
А матку – за швальку –
Купив бабалайку.
Бабалайка грає
Дитя забавляє.

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Яцьки
Записала Н. Гаврилюк у липні 2008 р.  

у с. Я́цьки Васильківського р-ну Київської обл.  
від Каліниченко Катерини Іванівни, 1949 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  У нас кажуть і «вагітна», і «беремен-
на» – хто як. Це щоб не дивитися на мертвяків або на 
огонь, як горить, щоб не хвататися ні за що, бо це буде 
во все на дитині. Я, як горіла хата у нас, ось я у свекру-
хи жила, − і я ходила дочкою наче там. І горіла там по-
сусідські недалеко хата. І отак як вийшла, різала поро-
сята, а тоді як крикнула: «Ой Боже мій, хата горить!» 
І я так сама взяла себе за потилицю, оце, де ямка. І як 
оце три пальці у мене було, так три вишеньки і було у 
неї. Аж оце наче чуть-чуть як вона плаче, зразу в неї 
виступають три червоні плями, прямо такі тьомно 
вишневі. А свекруха як вискочила та каже: «Ти не за 
шо не тронулась?» Я кажу: «Не знаю, злякалася, а тут 
різала, не бачила…» [Чи можна переступати через мо-
тузки?] Не знаю! «Свиняку, кішку, собаку, – казали, – 
не бий, не бий, буде дитина побита, будуть синяки на 
дитині. Не зачіпляй ногою кішки, собаки, бо ти така 
ходиш». Було, кажуть: «Буде негарно, то кішка буде, 
собака буде на дитині». У нас тоже жінка, уже немає її 
тут, тільки мати. Її мати тоже злякалась, бо ходила… 
Нє! Її баба! Оце ж ходили. І злякалась вона пожару́, і 
ухватилась баба її за лице, і у її матері вся сторона – як 
пожар. В празники́ шоб не робить, не можна. Не в на-
шому селі було таке. У нас тоді битниці, знаєте, та, що 
коноплі били. І  перед самим Роздвом били коноплі. 
І їй казала свекруха (забула, як її звали): «Не бий! Ти 
ж така ходиш!» І що ж ви думаєте! Вона родила того 
хлопчика без обох ніг. І  той хлопчик жив пошти до 

тридцяти год. Оце на руках, сама лічно [бачила], було 
на руках. Це ж раньше ж не було цих автобусів, ма-
шини тікали од людей, щоб не сідали. Було, біжиш на 
гараж, сторожуєш, − бігали за цими машинами, − щоб 
узяв, вони ж ще не хотіли, ті шофери, брать. Той хлоп-
чик, було, стоїть біля машини, біля того колеса – мах, 
на руки сперся, − і він в машині. В Васильків їздив так! 
І купався він і все. І так він бідний і втопився у тому 
ставі у Тростинці, сусідньом селі…

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ 
МІСЦЕ  Хоть і післявоєнна, та добра не зазнала! Моя 
мати ще була! Немає баби, вмерла моя баба, у мене 
була хрещена баба. Да, обоє в роддомі [народжувала] з 
акушеркою. А закупляли бабу! У мене дєвочка [19]73-
го і син [19]78-го. Була у нас лікарня у Віші, і там був 
роддом. А я жила у свекрухи, ну, далєченько від сьодо-
ва. [...] Не було вже [повитух]. А шо мама моя розказу-
вала?! Казали, що була баба-повитуха. [Чи чули, щоб 
казали баба-бранка?] Нє. Такого у нас слова не було, а 
повитуха – казали. Було, в’яжуть вони на полі, що ж 
тоді, жита були, пшениці же ж не було. Я ще ж застала. 
У нас попід горами, перві годи, як я пішла робить, ще 
не сіяли у нас пшениці, жита ́ були. В’язали. І я ще за-
стала, що в’язали попід горами. Бо там же ж комбай-
нів не було, а які комбайни – машина, та, шо треба на 
столі стоять, снопи подавать, зерно. І вночі було моло-
тимо. Молотарка звалась вона. Це ж складали стожкі 
такі, молотили. І, було, родить ото якась жінка. Що ж, 
тоді не було… І в полі рожали, і вдома. Яка вже по-
пала, то звали бабу. Баба біжить. «Вона, – мама каже, – 
візьме ножем накрутить, накрутить, різ – і всьо!» Вона 
ж не бачила. Як друга родить, то це ж вони бачать, як 
на полі. А дома – вони вже ж не бачать. Дома… багато 
ж вмирало жінок. Бо, що ж тоді, не було нічого. [...] Да, 
казала, було ж підкладуть [під пуповину] тряпочку 
якусь, гребушка ́, якийсь кусочок, – ось, наче дощечка, 
така. А  кажу: «Нашо ж це робили?» «А,  – кажуть,  – 
шоб наче гоїлось». Було, підкладають ножика, шо це 
він буде майструвать шось, буде плотніком. Даже со-
кирки, кажуть, клали маленькі. А  кажу:  «Нащо?»  – 
«Тесляр буде, рубать буде». Кажу: «Люди добрі!» Ну, 
це старі бабки знали. [...] Місце закопували під дерево, 
під дерево. Було, укутує вже це місце, шо вийде вже, і 
вона… [...]Я сама, наприклад… Мого чоловіка покій-
ного та покійна його, канєшно, і його жінка… роди-
ла вона першу дєвочку, така у неї дєвочка, як у мене 
син. Нема теї дєвочкі, вона згоріла. Я прийшла до їх 
картоплі садить, вона родить. І нема нікого. Мати і він 
тільки і всьо! Боже ж, шо ж робить? Він каже: «Визи-
вай акушерку!» А акушерка була на трьох вирядах, там 
по-сусідські. Це ж давно було, це ж тридцять год. Ну, 
в армію відряджали сусіди, випроводіни, «проводіни» 
у нас звалися. І вона була ж там. І тут дві роженіци: в 
одній було, і в другої. Ну, гарненько ж випила і вона 
прийшла. Ну, привіз він же ж її. А вона ж в кровать – і 
спить. Шо ж мені робить? Я ж ніколи рода́ ці не при-
ймала. А вона була слаба на серце, та, його жінка. Ну 
шо ж! Я давай же приймать рода́. Уже ось-ось. А нема 
ж нікого, стара мати, − свекруха це ж моя була, − ну 
що ж я?! «Я ж, – кажу, – не в курсі дєла». Всьо! Я не 
теряюся. Я  така, що не боюся любу людину спасать. 
Біжу, давай! Я беру прости ́ню. Вона лежить. Я прости-
нею її душу на кроваті, щоб же ж вона родила, а вона 
вмирає. Вода коло мене, побризну на неї по щоках, 
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поб’ю – і опьять те саме. Прийняла я ти роди. Що ж 
мені? Не входить ніхто в хату, вскочить він – і опьять! 
«Ну, що ж ти боїшся?! То б матір, – кажу, – щоб уві-
йшли, вона ж такі вік прожила!» Я беру ту дитину за 
ножки, стряхнула, ударила його по лядинаті. Всьо! За-
кричало! «Всьо, – кажу, – житиме!» Одежа вся наго-
товлєна. Бігом укутала – всьо! А пупка ж сама одибра-
ла і місце од неї одибрала. Прямо одривала. Трошки 
так [відміряла], я навмання. Шо вже його Бог дасть! 
Я  не боялась, я її спасала і дитину, хочеться, щоб і 
дитина ж не захлєбнулась. І вона умірає! Я  її по що-
ках бігом, а тут крічу: «Давай грєлкі бігом!» Поклала 
грєлкі їй холодні. Перебрала, переслала їй, от! Тоді я 
її скоренько поклала трошкі набік і догори, бо вона 
умірає, у неї серце стає – всьо! Вже тоді гукаю: «Ану, 
давайте в хату!» Приїхала [акушерка]. У неї розриви. 
Тоді ж я у цієї Валі, акушерки, шукаю чи нема в неї 
голки, цієї нитки. Я  її зашила. Мені чи 22 годи було. 
Вже в мене дитина була. Я зашила. Привозять знов і 
другу акушерку із другого села. Я кажу: «Пожалуйста, 
подивіться, таке і таке дєло». А скору визвали, щоб її 
забрали. А вона каже: «Харашо все зробили, все – по-
рядок!» А рани ж я її не мазала, а так – кругом рани. 
Приїхала тут скора, обдивилися, її забрали. Побула 
три дні, і її додому привезли ́, і всьо нормально. Бог 
милував. Тільки така доля дитини, таке зробілося! 
Вона довго жила, школу кінчила, десять класів кінчи-
ла, вже ж вона і робіла. Вже шість год як цієї дочки 
нема! [...] Мені отдавали [пуповину]. Це пупок, що од-
різаний, відпадає. Той, що зав’язаний. Він лежав. То 
ж казали старі ж люди у нас, щоб лежав до семи год, 
а тоді, щоб розв’язав, то буде умний. Як розв’язав чи 
розв’язала – буде умна дитина. Ну, я ж і держала. То 
таке! Як у дитини є розум – то є, як нема – то нема! 
Давала. Розв’язав, дивилася. І дочка. А, прикопала під 
яблоньку і всьо. А куди ж його? Там кусочок!

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Раньше дивилися по святках, а 
зараз – ні. Мої діти – Галя і Славік – як я родила сина… 
Зараз у мене онучка Вікторія, онучо́к Саша і онучка 
Марінка. Це жє вже ж вони [діти] давали. А це ж як 
вона родила, то поїхала в роддом. Це вони назвали Ві-
кторія, Віка ж її. Та, каже, їх там 11  лежить в роддо-
мі, а я захожу, я їздила ж кажний день до неї. «Ну, – 
кажу, – як же ж ви назвали вже свою донечку?». А вона 
кєсєрово обоє дітей родила. За цею б дєвочкою вона б 
була і померла. Ой! Трубку поставили, а гарно не під-
готувались, воно ж уже пішло загноєніє. Щоб був не 
цей дядько [лікар], їх усіх підняв, то було б вже ж мені! 
О! Я ж захожу і кажу: «Ну, як же ви назвали онучку?» 
А вона каже: «Віка!» А я кажу: «Хай Бог милує. Наче, 
що корова їсть!» Як зареготять. Отам жінка  – отако 
на кроваті підскокує: «А що ж воно за таке – віка?» – 
«А що?» І я регочуся: «Ну, що то віка? Те, що худоба 
їсть, корови́ їдять,  – я кажу,  – сіється отаке сім’ячко 
кругленьке, як горох, – кажу, – тільки трошки менше, 
тільки таке трошки сивувате і чорне воно. І  сіється 
воно, і росте, – кажу, – і цвіте воно. Оце таке, – кажу, – 
дають корова́м». То вони регочуться з мене: «А  де 
Віка? – кажуть. – Народила Віку». Вони зараз новомод-
ні. А є і старі. Уже і Максіми вертаються. [Чи давали 
дітям імена на честь батька, матері, діда?] Ну, раньше 
було. І зараз єсть, і зараз називають. Хто як! Я, напри-
клад, сама схотіла – Галя. А спасала мене, наче я троє 
суток родила, то спасала медсестра у лікарні, була Галя. 

РОДИНИ, ВІТАННЯ БАТЬКА  Да, приходять на родини, 
на родини. Сусіди приходять, родичі. Уже там почу-
ли, що я народила, приходять. Осьо сьогодні прийду 
із роддома ж там, хто дома родив чи що, приходять 
провідувати. Тре ж угощать людей же ж. Хто як при-
йде. Другий раз збираються. Тільки жінки ходили 
раньше, а тоді почали чоловіки ходити. Бо казали, що 
зніматимуть штани [чоловікові]. Як діти, наче дівчат-
ка,  – лякали, бо знімуть спідницю. Ну, я знаю, це ж 
по-старому звичай такий. А  зараз ходить хто попа-
ло! І яйця несуть, і там краме ́з несуть на пельонки – 
оце такі подарки. Платочкі несли. Раньше ж, знаєте, 
як? Достатки які були? Ну, з їжі нічого не несли, це 
яйце тільки несли, багацько, сирі яйця і подарки – на 
пелюшкі. Побудуть, поспівають і благословляють: 
«Благословляєм тебе, щоб ти годувала і була здорова, 
і дитина». Оце так! А так обнаковенні пісні співали. 
Поспівають і розходяться. Обнаковенні пісні співали, 
сучасні і «За туманом…», і які хоште, такі і співали. 
[Чи варили кашу на родини?] Нє, нє! У нас такого не 
було. Обнаковенну їжу ставили. Оце знали, що при-
йдуть уже. Вона наготовить, то вже єсть. Посідали, по-
їли – все. Посиділи, побалакали і… [...] А як же! Його 
[чоловіка] поздоровляють, а він могорич ставить. 
І гойдають, і підкидають, і кричать «Ура!» І на другу, 
на третю дитину могорич виставляє їм [чоловікам]. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Якщо ми хрестили дитину, ага… 
Мені було раніше так. Як я іду заміж, хто у мене друж-
ка щітається старша, свідєтєль зараз, то була кума в 
мене, а в його як боярин, то бере кумом. Оце так було 
в мене, наче в нас так. Це не родичі, це  – подружка, 
яка мені нравиться. Я взяла собі, що за свідєтєля. І він 
так само. Хто як: можуть і дві пари брать, можуть 
одну. У  нас одна по закону. За двома дітьми  – одні 
кумі і всьо! Ми не міняли. Ну, як умерла там кума чи 
кум, то це тоді йдеш із подарком. Ага, тобі хтось по-
нравився. Тоді ж іде і дитина моя, і я, ми йдем, і чо-
ловік, наприклад. Берем уже ж оп’ять чи гостинці, чи 
подарок який. Купляєм хлібину там, берем горілку чи 
вино. Ідем уже ж закуплять. А вона вже тоже подарок 
дає. Вже дитині дає, не нам. А дитина ж ця несе їм вже 
там колись подарка… Да, да, просимо, щоб замінила 
того кума чи куму, бо їх нема, померли! Ті, що були 
раніше, перші, їх нема, наприклад, померли. А дитина 
моя ця не була замужем, буде йти заміж. Нада, щоб 
були хрещені, батьки хрещені благословлять тоді ж. 
Хрещеним подарок готовлю я. Наприклад, батьки го-
товлять хрещеним кращий подарок. Зараз уже, дав-
ненько, вийшла ця мода! То стіки людей у мене було 
за дочкою – 450 душ. І то всіх я не позвала на свадьбу. 
Ще й обіжались родичі, шо я не позвала. Кажу: «Вже 
не було як, скільки ж можна?!» І це кожному треба – 
жінці і чоловіку  – дать подарок: крам і сорочка або 
платок, і сорочка чи теніска, і рушничок  – це треба 
кожному дать, кожному. А тоді в нас… І пекли шишки 
з зубцями і калачики – «обручом» звався – обруч на 
ньому підперезаний. Це так: пара гуляє, кожній парі 
треба дать. Пекли у печі. Їх я женила. Цю отдавала. За 
цім сином було менше людей, бо був чоловік слабій 
у мене, і свекруха не хотіла, і його сестра тратитися, 
щоб була свадьба. Я  кажу: «Так! У  мене дочка вихо-
дить, а син  – не син? Я  справлю, яку я можу». Тоді 
справляла – простягала ножкі по одьожкі. І зараз так 
само. То справила! Хоть він слабий, мати казала: «Він 
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слабий, ти підняла його». Я кажу: «Нічого, я тоже хочу 
дитині отметіть так, як завєдєно ́ у нас в селі». Була і 
сестра, і всі. Вобщем, гуляли харашо. То тоді ж гуля-
ли тиждень. Начинаєш у четвер і в четвер кончаєш. 
А сейчас – день, два і всьо! [...] А хрестити возили у 
сусіднє село, Тростинку. Ще не було йому 2  місяці, 
десь місяць. А у кого получається, то може і через не-
ділю чи через 40 день хрестить. Тоді ж беремо кумів 
собі. Ідуть же вони в церкву. А ми ж тут готовимо – 
все, що було. Скликать же ж треба людей на родини 
чи на хрестини. Чимало раньше людей ходило. Звуть 
се́стрів, братів, кумів отаких, во-во. [Чи робили щось 
куми у цей день?] А як же ж! Кладуть кожух на порозі. 
Тоді ж даю ту дитину і кажу: «Даю вам…» Батьки роз-
стеляють [кожух], хрещений кидає гроші, а хрещена 
вже стоїть, жде. І хрещений бере ще у церкву гроші, а 
хрещена бере «крижмо» – зветься в нас – чи скатерть, 
чи полотенце, чи простиня́. Дитина ж укутана, і вона 
ж держить на тому ж – «крижмо» зветься. Розстели-
ли кожу́ха – і хрещений кида гроші, стільки він хоче: 
і сто, і п’ятдесят. А я забираю дитину з кожу́ха і кажу: 
«Даю я вам дитину народженну, благословенну, щоб 
ви похрестили і принесли мені народженну, благо-
словенну і хрещену дитину!» Вони ж забирають тоді ж 
дитину. Це дитина укутана. Вони поцілували і ідуть. 
Брали з собою хлібину – ми даєм. Горілка дається, лі-
тра, скільки ж там тобі не жалко, і гостинці. Чи вино, 
чи горілку можна давати. Пришпиляли шпилечку, чи 
в кого є щось свячене, ще й свяченьке кладуть дитині, 
о! І тоді ж вони похрестили. Там же ж він [батюшка] і 
ручки миє, і ножкі, і головку – і христить. Розкутують. 
В  любу пору треба, щоб дитина була там розкутана. 
У воду повністю не опускали. Друга дитина не плаче, 
не кричить, спокійна, а друга кричить. У мене було їх 
двоє… Ну, друга буде спокійна, а друга буде таке, як 
вітер, вітрана! [Що означає, коли дитина оправиться 
під час хрещення?] Ну, за те старі нічого не казали. 
Вертаються додому. Тут же ж уже стіл готовий. Кла-
дуть опять же ж на кожух. Тоді беруть і кажуть: «Бра-
ли у вас нарожденне, благословенне, а принесли вам 
нарожденне, благословенне і хри ́щене!» Ім’я не каза-
ли. А ім’я це так: батьку, матері понравиться там яке. 
Це раньше по святцях дивилися, а зараз – нє! Сідають. 
Посідали, там випили, закусили га ́рненько. Тоді по-
співають всяких пісень. Про кумів у нас не співали і 
не співають – не казали батьки наші, такого не розка-
зували. Тоді стають. Гармошка, бубон грає, танцюють. 
Кашу не варили, квітку не роздавали і гроші не зби-
рали – у нас нема такого. Тільки подарки і все. Коли 
приходять на хрестини, це ж приносять все дитині: і 
костюмчики, і повзунки. І раньше було так. Уже ж по-
явились повзунки то ж, а то – крами ́, платки. Прине-
сли і одразу отдають – з хлібиною і з подарком. Оце у 
нас так: прийде на хрестини, і зразу отдають. І зараз 
так, і все. У нас не було такого, щоб хтось з тарілоч-
кою ходив і збирав гроші. Такого не було у нас закону. 
А на хрестинах нічого такого не було. Випили, поїли. 
А дитина лежить, спить собі, як ні – то хтось біля неї. 
А батьки уже частують, тоді уже дід і баба частують, 
тоді хрещені можуть частувать іще. Наливають пря-
мо. Чарочкі стоять. Береш наливаєш і подаєш. Оце 
так підряд. Бажають, щоб батькі здорові були, дитин-
ка щоб жива була і здорова, і щаслива, щоб була ро-
зумна. Діда і бабу можуть гойдать. Підкидають прямо, 
щоб ногами доставали, як у хаті гуляють, то щоб до-

ставали до стелі. А на дворі гуляють, то підкидають: 
беруть рядно або покри́вало і підкидають вгору, а тоді 
ловлять. Як в хаті, підкидають ногами обязатєльно під 
стелю, а тут [у дворі] мужики беруть і ловлять. Ну, 
така мода, по обичаю робили. Це батька, діда і бабу 
підкидають. Ну, а як же! Ну, родила ж ти дочку, а це 
ж уже онуки. Що ти виростила ж їх, прогодувала! То 
цих [дуже старих] нє. Уже трошки погойдали, жаліли. 
Щоб здорові ж були. Щоб ще й доглянули онука, щоб 
ще й в армію, як хлопчик, щоб заміж віддали, як ді-
вчинка, щоб ще й правнуків діждать! Отака прівичка! 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  До шести неділь не 
можна виходити брать воду з криниці. Ну, добре, як є 
кому, а як нема ж кому? Як у мене, наприклад, чоловік 
на роботі, на тракторі робив він, то хто ж мені натягає 
цієї води? Сама ходила… І Бог милував, і чиста вода. 
Оце, як прийшла з сином з роддому, то нікого не було. 
То я ж прийшла та почала стірать пельонки. То ж мати 
стара у мене була, ще й не бачила. А  я давай стірать 
пельонки. То як постірала, а тоді кровотечія як відкри-
лася, то я не могла троє суток ні рук піднять, ні дитини 
взять покормить. То тоді він підмінив мене і подавав 
дитину годувать. Хто ж мені?! Сама я в хаті! У нас не 
було церкви. У нас була колись, ще при батьках наших. 
А  це не було. А  це зробили, ото коло клубу. Хіба то 
церква?! Оце ж, де зараз біля… оце будинок культури в 
нас, з цеї сторони по сходах на другий етаж. Там вродє 
таку зробили кімнатку, ну, чимале воно. І там. Ну хіба 
ж то церва! Хрест стоїть. Казали, собіраліся строїть і 
так… Ходять бабкі хіба на Паску, ходять світить. Ну, 
мої дітки ходили в Тростинки. Там у Тростинці церква, 
то мої їздили машиною в церкву, і небожі мої їздили. 
Як не було церкви, то породіллі і не виводились!

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
А  коли дитинка ступає перше, то розрізують дорогу 
їй три рази хрестом отаково: «Хай тебе Бог благо-
словить і в дорогу широку, щасливу!» Да! Ну, кажуть, 
«пута ріжуть». Друга дитина іде ще й до года́. У мене 
пішли діти, вони не лазили. Як посади, так воно і си-
дить тільки, воно не лазить ні взад, ні вперед. Оце до 
года́ і двох місяців. Так і дочка, так і син. Тоді встали 
вони собі, і по-маленьку пішло. Я  скоренько рукою, 
ніби ж під рукою нічого не було, рукою хрестика зро-
била. Кажу: «Хай тобі Бог поможе. Щаслива дорога, 
щасливу путь у життя тобі!»ю [...] Як перший зубчик, 
то, кажуть, на хату кидають: «Мишко, мишко, на тобі 
кістяний же, а йому дай золотий же». Це мати, воно ж 
маненьке. Прямо кидає на хату чи на кухню, чи куди. 
А стіки дитина докине. Це вже взрослий…

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Со ́ски не ссали діти в мене, нє 
пустишки  – обоє. Годувала місяць і те, і те. Просто, 
у мене була така ситуація, що в мене дядько помер, і 
мені нужно було буть на похороні, готувать, готовить, 
то я покинула на матір покійну. Воно плакало, крича-
ло ж. І всьо. А тоді вже я прийшла рано ж. Довідаться 
як. Хотіла погодувати. А матір каже: «Всьо! Не давай! 
Ти не давала ніч і не давай, бо буде дитина погана на 
очі. Ти два рази не давала дитині, ніч воно не ссало!» 
Так давала маленькою ложечкою, а со́ски, пустишкі – 
не мала поняття. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Другу дитину стригли, а другу і не 
стригли, дєвочок. Оце в год йому, як виросли коски од 
рождєнія, – так і є у дітей. Було, і не стригли. Нє, були 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



179
пострижини! Отуто чуть-чуть вистрижуть, а батьки 
не стригли їх. У нас було це так. Як от хрестини, тоді 
стрижуть батьки  – три рази  – хрещені. Хрещений 
батько робить хрестика – на хрестинах. Другіє єсть… 
А це, як оце родини, наче родять, оце родини і у год, і 
така завєденція є. Волосся збирають же ж та тоді вже 
ж, щоб не палити, а держать, держать до семи років, а 
тоді вже запалюють. Дитина запалює. А той попілець 
тоді закопають, щоб вітер не віяв, щоб головка не бо-
ліла. Це дитині давали в сім років. У мене довго стояло 
у кухлику в серванті так до семи год коски, в платочку, 
носовеньку, зав’язані. Це ж хрещені [стригли], а тоді 
ж діди, баби потрошку скубли. А батьки ж як обстри-
гали дитину, то тоді спалювали. Оце саме перше во-
лосся. Це ж ці коски збирали в платочок, держи ́ть чи 
баба, чи мати, чи хто платочка, вони ж туди… Ну, по 
чуть-чуть же ж стригли, воно ж маленьке. І це держа-
ла. Наприклад, я держала до семи год. А перед школою 
витягла: «Бачиш, які в тебе були коски у годі? А тепер 
які?» І він спалив, щоб не пустить його по вітрі, щоб не 
боліла голова. Оце так казали нам наші батькі і баби́ 
наші! Іще! Як дитина іде в школу, то кладуть п’ять ко-
пійок, щоб дитина вчилася на п’ятьорки. [Чи розкла-
дали іграшки перед дитиною, сажали на кожуха?] Нє! 
Стригли хрестиком хрещені, не кругом, а тут скубне, 
там скубне  – навхрест. А  саме волосся залишалось. 
У нас повністю не стригли, нема завєденції такої. Оце 
так по-трошечку, бо дитина ж маненя, друга боїться, 
кричить. А тоді уже, пізніше, батьки стригли, спалю-
вали і прикопували.

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ [Чи ця жінка вважала Вас 
своєю бабою?] Да! Вона приходила викуплять мене. 
«Тьотю» і «баба» казала! Ну, закуплять наче же ж! Це 
по-старому. І так давно було, і зараз це в нас по селах. 
І в городі є багацько! Ну, так вони ж подарка ніякого 
мені не давали, понімаєте! А це ж завєденція – якого 
там краму чи платок. Це ж вродє ти закупила чи вику-
пила цю бабу. Це вже настояща. І «баба» зветься. Вона 
прийшла з матір’ю, уже ж як пішла в школу, ходила. 
Вона, мабуть, в 5-й клас ходила. Вона не хотіла, бо я ж і 
молода, і свої ми наче ж – мій покойний чоловік − брат 
її чоловіка. І мати, і дєвочка прийшли, і чоловік. Вони 
всі троє поприходили. У любу неділю чи суботу, то ж 
ми свої. То вони прийшли. Вже ж давай тут обід, наго-
товила все. Повечеряли – всьо! [Що вони приносили?] 
А як же ж. Крам, гостинці, хлібину. Крам – це шерсть, 
штапель носили. Гостинець – канфети, печеньє і хлі-
бина. Ну, сказали: «Ви нам, мені настояща бабушка», – 
каже, це Таня покойна. Це зветься «закупляли бабу»! 
І всі сідаєм, повечеряли, посіділи, поговорили. Прове-
ла я їх додому. Даю ж її [дитині]: я костюмчика купи-
ла, канфети, печеньє. Отак роблять! [Чи закупляють 
свекруху, тещу?] Нє, нє! А тоді ходять вони в гості на 
празники, на Роздво. Це ж осьо до бабушки, баби ці 
онуки. Це вже ж вітаються онуки. А вона ж гостинчи-
ки готовить, подарки готовить дитині. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Да, вечерю носять [бабі] 
перед Роздвом. А що?! Ідуть з короваєм – печуть наче 
пиріг, «пиріг» зветься. Хлібинка так, і вродє отуто, 
наче розрізується і зчіпається так, щоб наче розріз 
був. Обнаковенна хлібина, без начинки, вимішуєть-
ся  – і тоді її надвоє. Так трошки довгеньку роблять. 
І це зветься пиріг. Це зімой, як ідуть перед Роздвом. 
А  як на Паску йдуть, печуть такі, як ця, наче зараз 

калачі продаються в магазинах. Отакій довгенький. 
Перед Роздвом – «пиріг» або «вечерю нести». А я го-
товлю узвар, кутю там і голубці, картошку, і рибка 
є  – оселедець  – там усе, що єсть у мене. І  кутя  – це 
обязатєльно! А онучка тільки з пирогом – це дитина 
йде кожного року, ну, скіки дитина хоче ходити. Да, 
[нині цей звичай] зберігається! В нас є старі такі, що 
зберігають. Осьо, наприклад, у мене чоловікова мати 
в стороні живе, не зо мною, − ми ходили. Було, і я іду, 
і діти йдуть – вечерю носили. У мене мати жила отут 
недалечко, через п’ять хат, то ми, було, ходим сюда ра-
зів стіки. А на Паску більше ходили, бо далеко свекру-
ха живе од мене, ми ходили на Паску на перший день 
туда, а на другий день вже до матері моєї. [Для чого 
носять вечерю?] Ну, я знаю! Так завєдєно: ми научілі-
ся в старіх, і так воно пішло, а зараз уже наші діти. Ні, 
кумам ні, кумам не носили. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  В капусті! То вони ж і ві-
рили, а тепер дітям і скажіть! А  вони кажуть: «Ага, 
мама мене народила». Казали ще: «Там на полі десь – 
у копиці. Бігало – я тебе зловила». Або: «Лелека при-
ніс». А чималеньке питає: «А як же ж він мене вдер-
жав?» – «У дзьобику так тебе держав, за платячко тебе 
держав і покинув». Дитина й повірить. Вони питають-
ся, як уже ж дитина починає трошкі розуміть, – в го-
дах 3,  4  – воно вже розуміє, що ти його дуриш. [Чи 
казали, що купили?] І це казали. «А де ж ви купили? 
А чого ж зараз не продаються?» – «Чого ж не прода-
ються? Продаються і дєвочкі, і мальчіки!» – «Так вони 
в магазині не говорять?!» Понімаєте, які діти сучасні? 
Вони по тєлєвізори… Тоді бачили ми тєлєвізори?! 
А ми питали, мені казали: «Я тебе в капусті найшла. 
Ти так лєжала. Я йшла і ти кричала!» – «А де ж я там 
узялась?» – «А лелека підкинула. Лелека десь узяла в 
полі, ти лежала». – «Да де ж я там узялася?» – «Ну, а 
де ж ти узялася?! Тебе за те хто-то і поклав». – «А хто 
ж?» – «А чужі дядя і тьотя поклали, а лелека мені при-
несла, я тебе і гляжу». А воно дивиться, дивиться: «Ну, 
то що? Я чужа?» – «Нє, доню, ти не чужа, ти моя. Тебе 
ж покинули, не знаю, хто тебе покинув, а я тебе гляді-
ла, тебе годувала», – кажу.

ВРОКИ  [Чи були такі люди, що могли щось наслати на 
дитину?] Були! І ви знаєте, що зараз є багацько. Моло-
ді, багацько молодих знають, багацько! Да, воно пере-
ходить у спадку з чимось. В неї мати там була [відьма], 
у матері – ще мати, ще баба була. У нас недалеко тут 
єсть, у нашому кутку, що знає. Тоже подивиться друга 
людина на очі погана. Може, мати два рази дала грудь 
дитині. Може, та дитина і невинна, − як два рази дала. 
Надумалася відлучить, так не дай йому більше груді. 
А як ти надумалась відлучить, тоді дала грудь, то і ди-
тина не винна, і дитина та не рада. То ж ти винна, ти! 
А люди на неї обижаються, що це вона тільки подиви-
лась – і зглазить дитину. Воно віщить, кричить. У мене 
осьо була дочка. Оце батькі мої покійні тоді жили. 
Оце немає моєї покойної сестри третій год, померла, 
[19]52 года. Свекруха моя далеко жила, більше як три 
кілометри. В  колисці везли, ніхто не бачив дитину, 
ніхто. Тільки ми приїхали додому, дитина наша троє 
суток день і ніч не втихає, віщить вона. Так її сильно 
зглазіли! Були такі бабки, що одробляють. До стікох 
я тільки не ношу! Було, викачають. Не на яйце, ви-
шіптують, на ніж роблять, викачували. Тут у нас була 
одна баба в селі. Вона Богу молиться – «Чинашу ́» [мо-
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литва «Отче наш»], і вона до ножа балакає. Принесу 
дитину додому – і нічого, а то… То завінчуває, міряє. 
Тоже у нас тут була бабка така старенька. Помолиться 
вона «Чинашу ́», тоді бере червону нитку, міряє од пле-
чей і сюди во ручки і зав’язує вузлика, і ножки міряє, 
і уже увесь стан міряє: і спереді, і сзаді, і упоперек – і 
зав’язує. Тоді ж вона стає, молиться «Чинашу ́» і у глу-
хому углі заверчує. Прокручує так коло одвірка діроч-
ку і туда запихає, зав’язує, зав’язує ті вузлики у нит-
ку – це до схід сонця. Вона запихає у ту дірочку, і воно 
замазано всьо. Помолилася «Чинашу ́», похрестіла 
дитину так рукою. Всьо! Дитина перестає вилучаться, 
перестає віщать. Це – «урок», «урочище», «престріт», 
«престрітище», по-всякому кажуть. Це вона коло 
шальовкі з хати у глину викручує дірочки. А як була 
моя дитина… Що робілось?! Ходила вона у садік. Уже 
жили ми тут в старій хаті, як ми купили, сюди пере-
йшли. Оце ми самі вже все строїли… Онучка ходила в 
садік на підучку, підучувались в первий клас. І вчителі 
кажуть – «на підучку». Приходить моя дитина: «Мамо, 
мамо, це ушко, ушко!» Ну, це ж ми в старій хаті. Тут 
же кроваті, тут її кровать… Мала хата була, простран-
ства не було. Вона лягла. «Давай поїси».  – «Ой, я не 
хочу, я ляжу». – «Ну лягай!» Лягла вона в краватку, я її 
укрила, все. Вона плакала, плакала, я вже їй і висівки 
гріла, і сіль гріла, бризкала водою на сковороді, щоб 
їй прикласти тепленьке. Платочок і перегортала, щоб 
воно ж тепле було, і компресну бумагу, буває, втуляю 
її – вже ж воно согріває. Коли моя дитина віщить не 
своїм гласом. Я схватилась: «Що таке?» Вона: «Мама, 
мама, у мене ножки болять і отуто щось болить!» Я до 
неї. А у неї… Що ви думаєте?! Такий нарив, не видно, 
всере ́дені. Прямо таке, як розплескане, як палець за-
вдовжки. Я його витягла. І дитина перестала ходіть, їй 
було 6 років. Нічого не помага, вона вищіть, плачить, 
вона ж не може ножками ходить. Я її беру, укутую, на 
санки́ і везу по снігу її… Там через гору далеченько 
сюда, баба там жила. Привезла її туда. Дитина моя – як 
тряпка. І там сусідка моя сиділа у теї баби. Я кажу: «Ба-
бочко Марійка, оце так і так, спасіть мені дитину, вона 
перестала ходить». – «Чого? Що таке?» Кажу: «Учора 
так як тре прийшла. Оце таке вночі таке зробілося, 
оце дитина не переступить ногами».  – «Давай!» І  як 
почала вона. І веретеном вона, і ножем вона. І робіла, 
і молилась, і все. Каже: «Піде твоя дитина!» Кажу: «Як 
же ж вона піде, коли я її прив’язала її до санок». Ду-
маю, буду вести, загрузну в снігу, і дитина ще випаде 
моя на сніг, уже ж чималенька вона. Прямо положила 
її і спинку поставила, ну, і взяла. Що ви думаєте? Вона 
каже: «Хай іде ножками». Кажу: «Бабо Марійка, вона 
ж не піде». Вона каже: «Дитино, пускай, піде!» Вона ще 
молилась, молилась, а тоді каже: «А ти ж кажи так, – я 
довго не запам’ятовувала точно, − сокира рубала то-
порище, топорище мені не здалося, щоб моїй дитині 
од ме́не і од бабів помоглося». Я єлє його запомніла, 
баште, як воно мені, недавно воно було. А вона, було, 
і каже: «Учіте, діти, учіте. Ми ж помрем, вам воно 
здасться. Будете, не дай Боже, на ваших, не дай Боже, 
на лю́дських, будете спасать людей і дітей». То я від 
цеї баби захвачу, то від тої захвачу. То ще щось зна-
ла. І було і своїх онуків, і своїх дітей, і свою стареньку 
мати, що знала. Саме главне, що «Чинашу ́» знати, по-
молитися «Чинашу», а тоді роби своїй дитині. І яйцем 
викачувать – тоді на яйці видно. Вилийте у стакан, на-
ливайте отак водички. А яйце сире качається з голо-

ви, тоді з лиця, пішли по ніжках, по стану, по всьому, 
по всьому. Це треба одне і те саме 9 раз сказать. Надо 
качать і казать ці слова. Я  вам прокажу. Якщо своїй 
дитині робите, то треба тільки сказать: «Сокира руба-
ла топорище, топорище сокирі не здалось, щоб моїй 
дитині [ім’я] од ме ́не помоглося». «Отче наш» сказать. 
Тоді: «Першим разом, лучшим часом, лучшею часи-
ною, святою годиною, Міхаїл і Гавриїл, божій угодни-
ку, станьте мені в помочі од легкої немочі викотити 
[ім’я] престріт-престрітище, уроки-урочище, підвій-
підвіїще. Ти подуманий, ти поведений, ти насланий, 
ти названий, ти котячій, ти собачій, ти ягнячій, ти 
телячій, ти ляський, ти чумацький, ти шляховий, ти 
водяний, ти вогняний, ти земляний, ти – із неба, ти – 
із моря, ти – із пісків, ти – із глини, ти – з усього! Тут 
тобі не стояти, жовтої кості не в’ялити, червоної крові 
не сушити. Поки я тебе не знала, тебе не викликала. 
Тепер я тебе знаю, на яєчко викликаю, на чистії сте-
пи висилаю! – тільки ж яєчком надо качать скрізь. − 
З твоєї голови, – і тут же яйцем водить, – з твого носа, 
з па́носа, з зубів, з рота, з па ́рота, з серця, з-під сер-
ця, з крові, з па́крові, з легких, підлегких, із живота, 
з па́живота, з крові, па́крові, з ки ́шечок, пакишечок, 
з ручок-пучок, – і виводить цим яйцем, – із жіночого 
(чоловічого) стану! Тут тобі не стояти, жовтої кості не 
в’ялити. Іди собі з ніжок, па ́ніжок, з 20-ти пальчиків, 
70-ти суставчиків, іди собі на черета ́, на болота ́, там 
собі ти і гуляй, як собі знай. Тяжко лягать, важко вста-
вать, мені Господа на помочь присилать. Господи по-
можі, як ти поможеш, то і я поможу. Сгинь, пропади, 
де взялось, туди й іди!» А тоді, як своєму чи онуку, чи 
онуці, то так само скажете: «Сокира рубала топори-
ще, топорище сокирі не здалося, щоб моїй дитині од 
мене помоглося». Тоді три рази сплюньте через правоє 
плече. Це вже після 9-ти раз. Усе викачать… З жіно-
чого стану… з пальчиків… Оце  – від усього  – «Уро-
ки-урочище»… У нас тут була баба Маренька покійна, 
вона ка[ж]е: «Дитиночко, учися, учися, хоч що-небудь 
запам’ятаєте! От моя Настя, на кому побачить який 
убір пошитий, побачила вона – всьо, вона його пошиє. 
Вона його зробила самочка. Оце ви пройшли в якому 
костюмі, вона вже всьо: і штани, ну, все! А от не на-
училась,  – каже,  – вона від мене!» А  пока виросла у 
мене, осьо, моя дочка́, скільки я її носила. Не було ж 
мені спати, оце день і ночь. Оце дитина втихне чуть-
чуть, а тільки опущу – всьо. І він, покійний, і свекруха, 
і свекор, було, бере це та по хаті носять, втихне тоді, а 
як опущу… Так вещала до года́. Так боялася вона. Ка-
жуть, до года́ не можна викачувать. Неправда! Мож-
на! Тільки можна не на яйце, а ножем. Те саме казать, 
ножем все робить, а тоді ж виливать яйце в стакан, 
трохи води [півстакана]. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Родила ти дитину, мертвонароджену, 
хто помер, і шо наче згадують цих діток – дають гос-
тинчики. Моляться ж тоді жінки всі, і даєш. Оце ми на 
полі, на буряках. Я на фермі робила, а тоді на телят-
нику, і пошту носила, і була вихователькою… Так оце 
жінки на полі, буряк полем ми. Кожна бере гостинця: 
канфети, печеньє – оце таке берем ми. А тоді хочеш 
там якійсь майонез чи закусить щось берем. Кожна ж 
бере. А тоді сідаєм обідать. Всі кругом. Тоді одна по-
частує, друга почастує. Ну, не всі ж берем. Трохи бра-
ли. Брали ті, у кого діти померші. Наприклад, у мене 
не було їх. Викідиші були, у мене не задержувались. 
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А то ж, мабуть, було чотирі місяці і ще трошки. Тоже 
ж такі, у лікарні лежала. Уже ж було видно – хлопчик, 
все. Не могла я… Я заховала під грушкою, коробочка 
такая. І видно, що хлопчик було. Воно само вийшло… 
Оце тільки через три года́ родила. Тільки маленьку 
ямку викопала отам під грушею. Хрестика не стави-
ла, нічого. Воно ж маненьке. Оце такі жінки роздава-
ли гостинчики – це зветься «розигри»! Так ніхто і не 
розказував, і ми так не спитали матерів своїх. Мате-
рі наші, може, там і знають чого так зветься?! Жінки 
обідають, казали: «Я за своїх згадаю», − там скільки у 
кого. [...] Ховали їх в садках під деревом. А то і на клад-
бище возили маленьких. У мене, наприклад, було два 
брати, мати мені покойна розказувала. Один у шість 
год умер, один у шість місяців, у півгода, умер – Петя і 
Коля був. То той од тіфу умер, його ж колотило страш-
но, такий тіф ходив. Тоді врачів не було, не було кому 
спасать. Дитина вмерла, та ніхто не знают од чого

Записала О. Чебанюк 13 липня 2008 р.  
у с. Яцьки Васильківського р-ну Київської обл.  

від Чирви Ольги Іванівни, 1947 р. н.,  
та Яковенко Катерини Іванівни 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Спльовували, попіл греча-
ний перепалювали у печі під комином, перепалюва-
ли ми попіл, а тоді в тому попелі у ночвах на чотири 
конці накладаєш попелу. А тоді тим попелом отакого 
мочаєш руку і дитину по спинці, а тоді було, дівчата, 
проціджуємо його на пелюшку, щоб ви побачили, 
скільки там було волосся того. Ну, я думала, що я ро-
била на фермі, корови я доїла, і коти, було, під ногами, 
що лазить, да все б’ємо – це таке було, да. У мене ма-
тері не було, я у свекрухи жила. Вона, було, на ночвах 
отак, отак поставить у вугли, а тоді купають дитину, 
то вона бере умочає раз навперехрестя, тоді по спині 
дитини, тоді другий раз навперехрестя рукою. І було 
викачує, вона шерсть ту викачує з дитини, коли про-
цідимо – отакі комки шерсті було. Клали і любисток, 
і м’яту клали, і марганцовку. Це  свекруха казала: «Я 
кладу любисток, щоб дівчат любили й хлопців».

КУМИ, ХРЕСТИНИ  У мене двоє кумів – кум і кума за 
двома дітьми. [Скільки пар кумів вибирають?] Одну, 
дві  – хто як захоче. У  Лідки, у свахи, були стрічені 
куми! Як ото ж боліла в неї дитина, то за Аллою вони 
брали. Вийшли на дорогу, то хто первий їм зустрівся. 
Мужик не схотів бути кумом. Це вже год двадцять. 
У  цієї жінки дєвочка умерла, ну, і хлопчик родився, 
і тоже калічка, не такий, як нада, і їм сказали, що ві-
зьміть встрічних кумів. І вони вийшли сюди на трасу, 
на дорогу, йшов якийсь мужик, його спиталися, і він 
відмовив, не схотів. А кума встречна пішла. Вони при-
йшли наче викуплять дівчинку. Вони поклали свою, 
ми поклали свою дівчинку. Наша менша – її ровесни-
ця. [Що значить «викуплять»?] Як хрестить у церкві, 
гроші клали, вони і на кожух клали. І  ці батьки по-
винні прийти і викупить з подарками. Цієї дитині 
хрещені. Вони прийшли з дитиною, з подарками. [...] 
Тоді ложать подушку, тоді кожушка простеляють, 
куми кладуть на кожушок гроші. Це у мене тоже таке 
було – забирають дитину і везуть до церкви. Мати не 
їде. Мати хрещена прийшла з крижмом, подарка і ще 
гроші кладе. Кум кидає на мило. Баба кладе чи під-
одіяльника, чи простинку кладе, чи гроші кладе і вже 

вони їдуть. Вибрана баба на лєвій стороні [будь-яка]. 
[Чи хрещена під час менструації може нести дитину 
до хреста?] Нє, нє. Похрестили дитину, привозять до 
дому. Ця баба виходить, сама перша бере дитину вона 
на руки, заносить в хату. «Брали у вас нехрещене, а 
вам оддаєм хрещене». Баба бере на руки, кладе, куди 
положено, у кого що як єсть, а тоді сідають вони і по 
сто грам наливають. [Яку жінку обирають за бабу?] 
Обично та, котора не переться [не має місячних]. Баба 
вона должна буть. [Чи катали бабу на хрестинах?] Нє, 
то – як свадьба. Це таке на Житомирщині чи на По-
ліссі. Співали [на хрестинах]:

А ми будем пити, пити, як малесенькії діти.
По сім чарок у роток, щоб не болів животок.

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Чи казали зносик, як 
ідуть назустріч дві жінки з немовлятами?] Нє, не було 
у нас. [...] Ходили, викачували цих діток. І пристріти 
викачували. Я сама носила свою старшу дочку. У нас 
була баба така, вона уже вмерла, вона, було, викачує. 
Викотить, каже: «Оце зглаз».

ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Зрайки
Записала Т. Зубрицька 1994 р. у с. Зрайки 

Володарського р-ну Київської обл.  
від Зборовської Федосії Сергіївни, 1910 р. н.,  

переселенки із с. Рудня-Вересня Чорнобильського р-ну 
Київської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА  От розказувала я своїм нєвєсткам, 
приказувала: «Не переступай ніде ничого, як шось 
там погане лежить. Не дивись туди, не плюй. А ото іде, 
шось воняє так пльохо – ото у дитини з рота воняє. За 
пазуху не бери нічого. Так на дитяти буде. Крути, що 
хочеш роби, тільки не в праздник». А я чистила чобо-
ти, якийсь празник був, а ото як не знаєш, то воно тобі 
ничого, а як хто скаже, на дитяті буде. Чистю чобо-
ти, а баба Федора прийшла, вона вже вмерла давно, да 
каже: «Сьогодні празник! Да шо ти…». Дак бородавка 
чорна іззаду, пляма.

ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  [Що баба-
повитуха приносила Вам, як Ви мали народжувати?] 
Нічого. А  я йой давала. Вона пупа врезала, оддала 
менє, в бумажку замотала. А я очунєла трошки, та там 
у нас лєс був, дак дубки, дак я проколупала шкурочку 
із дуба, да туди його застромила. [Хто навчив Вас так 
робити?] Баба. Не знаю, нашо це. А як дєвочка, кажут, 
дак у березу нада. [Чи на другий день баба приносить 
кашу?] І борщ. А я єй краму чи хустку. Це вже, мабуть, 
на третій день. Бо руки приходить баба мить, щоб я 
йой руки помила. [Куди вилили воду?] Виліла, да й 
усьо. [...][Куди воду виливають, як перший раз купа-
ють дитину?] А я не знаю, куди вілівають. Я не бачила. 
[Купали] в водє. Зєллєчко троєцке кладут. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «БАБИНА КАША»  [В 
куми] он свою зовицю взяла. І там двоюродний брат 
його був. Вони вже померли, нема. [Чи одна пара ку-
мів у Вас була?] Брала і другіє. Меняла. [...] [Хто три-
має на руках дитину, коли ідуть хрестити?] В куми, ну, 
а як же. [Батюшка хрестить і дає] куму. Кума бере по-
лотно таке чи там крам. Куму розстилаєцца на руки 

ВОЛОДАРСЬКИЙ  РАЙОН
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отако. І  вон [батюшка] дитину вже бере, помоче во-
дою, постриже його і куму кладе на руки. А  тоди, я 
вже не знаю, помирує ножки, ручки, всьо-всьо. А тоди 
оддає кумє: «Ідєть з Богом!». [...] [Прийшли куми з 
церкви], а там вже гості поприходили. Баба кашу на-
варила. Отакий горшок великий. Тепер нема і каші в 
чом варит. Немає горшков. Там уже цукерок накладе, 
каліною пообставляє кругом гарною такою да прине-
се ж. Каждий гроші кладе. Кто больш покладе грошей, 
той поб’є. А кум саме больш кладе грошей. І це гопне 
єє об стол, черепки – в порог, в порог. [Кому віддава-
ли вершечок каші?] Мабуть, мені. [Чи кидали черепки 
тій жінці, що має народжувати?] Не знаю. Такого в нас 
не було. В каждом сєлє по-своєму. От тутаки приєхалі 
ми. У нас [в с. Рудня-Вересня] все п’ятниця була, тут 
кажут «деди», а в нас кажут «родичи поминают».

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Через сєм [неділь] 
ходила я вводицца сама. Взяла дитину да й пошла в 
церкву. Стала в порозі. Батюшка прийшов, почитав 
надо мною, хлопчика мого взяв, поньос в вовтар, в 
церкву, кругом престола обньос. Причастив да при-
ньос мнє, да оддав. Але вже з чоловєком шоб не спать. 
Неззя, греха шоб не мала. Сєм недєль. А як ото спить, 
не йди вводицца. То вже не нада, грех. Після того вже 
нє нада, грех.

ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Аркадіївка
Записала Р. Свирида 18 листопада 1994 р.  

у с. Аркадіївка Згурівського р-ну Київської обл.  
від Чалої Ольги Савівни, 1918 р. н.,  

переселенка з с. Роз’їждже Чорнобильського р-ну 
Київської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА  На вагітну жінку кажуть: «Ходить 
товста». [Її] повчають: «Не старайся цілий день їсти, 
не плямкай ротом між сніданком, обідом і вечерею, 
щоб у дитини не був роззявлений рот. Не сварись ні з 
ким. Коли щось горить, не біжи і не хватайсь руками 
за себе, бо буде красне пятно в дитини. Як мертвий є, 
не підходь, не цілуй». Як просе щось вагітна, то треба 
дати, а хоч услід викинути, бо миші все переїдять.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ОБРЯД 
ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  У  селі було з десять 
баб-повитух, їх називали баба-природуха. Баба-при-
родуха приносе з собою кусок хліба, різку сала, голо-
вку часнику, кажуть: «Прийшла побабити». Дає це все 
рожениці і каже: «З’їж це все». І трохи горілки в чарку 
наллє, щоб сила була. [...] Як починаються роди, тре-
ба, щоб усе було розстебнуте і розв’язане. [...] Пупо-
вину мати ховає, а як іде дитина до школи, то дає їй, 
щоб вона розв’язала. Як ішли до породілі провідувать, 
то несуть кожна миску муки і двоє яєць. [...] Через 
тиждень після родів рожениця приготує і кличе бабу: 
«Ідіть, бабо, розмити руки». Зливають одна одній. Піс-
ля того вечеряють, потім обмінюються хлібом, і бабі 
дає рожениця подарок. 

ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», ВРОКИ  На другу неді-
лю роблять хрестини. Брали по одній парі кумів. Куми 
приходять і з хлібиною і сіллю в платочку, а кума несе 
ще й крижмо. Кум плате за хрещення і за хрещеника. 

Кумі, кумові і бабі мати дає подарунки. Пізніше мати 
несе бабі і кумам пироги: по три пироги [хлібини] й 
калину ув’язує в хустку. [...] Через неділю збираються 
на хрестини. Люді несуть мисочку муки і пару яєць, і… 
хто що. Баба-природуха варить кашу в горщику. Об-
ставить калиною, цвіти настромляє, в рушник замотає 
і ставе на столі. Кум викупляє кашу, всі наганяють ціну, 
кум переборює і викупляє. Він бере горщик з кашею, 
на цю сторону – бах, на другу сторону – бах, горщик 
розбивається, черепки б’ють, ушибають у поріг, щоб 
свати заходили, щоб весілля в хаті було. Після того ді-
лять кашу. [...] Щоб дитині не було вроків, защиплюва-
ли шпильку, ув’язували ладан у сорочку, ловилі миш, 
видьоргували очі, як миш побігла, то ті очі ув’язували 
в сорочку, а як миш здох не, то шукали другу.

с. Пасківщина
Записала З. Гудченко у листопаді 1994 р.  

у с. Пасківщина Згурівського р-ну Київської обл.  
від Овієнко Ольги Миколаївни, 1936 р. н.,  

переселенки із с. Стечанка Іванківського р-ну 
Київської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАН-
НЯ ДИТИНИ  Вагітній жінці не можна було дивитись 
на пожежу, бо п’ятно десь возьмеш, на дитя поло-
жиш. На мерця не можна дивитись, щоб не «здвиг-
нулась». Вагітній жінці не можна відмовляти в про-
ханні. [...] Жінку, що допомагала при родах, називали 
баба-пупоризна. Для полегшення родових страждань 
розв’язували пояса. Дитині пупа зав’язували нитка-
ми, мотузками. До породіллі «на одвєди» [провідати] 
ходила, несла варене щось. Баба-пупоризна прино-
сила дві полочки, видрані з старої сорочки. Під час 
родин виганяли чоловіка з хати. [...] Після купання 
дитини воду виливали на воротницю [ворота], щоб 
дитина так швидко бігала і говорила, як ворота від-
криваються. Новонародженому у колиску «сінничка» 
[матрацик] сіном напихали.

ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША»  Кумів брали одну пару. 
Перед тим як іти до церкви хрестити дитину, кума 
приносить два метри ситчику і хусточку. Загортають 
у це дитину і ідуть хрестить. Йшли до церкви самі 
куми, а матка лишається дома. В церкві при хрещен-
ні спочатку дитя держить кум, потім кума. Хрещення 
і хрестини могли не співпадать, тобто відбувались у 
різні дні. [...] На хрестини кашу варить баба-пупориз-
на. Каша на хрестини готувалась з пшона, густа. Горш-
ка з кашею розбиває кум. Усі складають подарунки на 
кашу, а черепки кидають в порог. [...] Холодець – голо-
вна прикуска [закуска] після горілки. За столом кумам 
подають подарки, а люди крадуть собі ці подарки, щоб 
пляшку ставили. Між собою куми не обмінювались 
подарунками. А бабі-пупорізці дарували матерію.

Записала Т. Зубрицька 1994 р.  
у с. Пасківщина Згурівського р-ну Київської обл.  

від Шевель Єфросинії Василівни, 1925 р. н.,  
переселенки із с. Стечанка Іванківського р-ну 

Київської обл.

БАБА-ПОВИТУХА, «БАБИНА КАША»  Як баба йде до 
«породіллі», то несе крайку і полки, щоб дитину спо-
вити. Перший раз миє дитину баба. На другий день 
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баба несе породіллі їсти. [...] Баба варить борщ і кашу з 
пшона, масла, молока, яєць. Після того, як поїдять ха-
зяйчине, кажуть: «Давай бабине». Баба насипає борщ. 
Далі замість каші підставляє картоплю в горшку: при-
брана, як каша, квітками. Шуткують так. Далі кум б’є 
кашу. Каша в горшку вмотана в хустку. Баба, коли ва-
рить кашу, висипає з нового горшка пшоно, мастить 
старий горшок, щоб не пристало, а потім ставить в 
піч кашу в старому горшку. Коли горщок розбиваєть-
ся, каша, як пасочка, залишається. Кум вершка зрізає і 
дає породіллі. Черепки кидають в поріг, куди заходять 
в хату. Кашу роздають усім і їдять.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРК-
ВУ  Куми були одні на всіх дітей в родині. Як вмирали 
діти, то був звичай брати в куми перших, кого зустрі-
нуть. [...] Хрестини в піст не роблять, тільки в мясоїд. 
До церкви дитину несе кума. В церкві батюшка хрес-
тить, дає куму, кума бере в кума і несе додому. Поро-
дєльня [породілля] дає подарунки бабі на спідницю, 
кумі на плаття і хустку, куму  – сорочку чи штани і 
утірач [рушник]. [...] «Вводини» – через шість тижнів. 
Жінка з дитиною чекає, поки не покличуть. Заходять. 
Батюшка бере дитя. Як хлопець, то носить його кру-
гом і в вовтар. З рук не дає, а ложить до вовтара долі. 
А дівчинку поносить в церкві і теж ложить долі.

с. Стара Оржиця
Записала Л. Артюх у жовтні 1994 р. 

 у с. Стара Оржиця Згурівського р-ну Київської обл.  
від Ющенко Олександри Карпівни, 1918 р. н., 

переселенки із с. Іллінці Чорнобильського р-ну 
Київської обл.,  

та Лагерчук Олександри Олександрівни, 1928 р. н., 
переселенки із с. Рудня-Іллінецька Чорнобильського р-ну 

Київської обл. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, РО-
ДИНИ  Баба, як ішла приймати дитину, то була без ні-
чого, бо ми її на улиці поймали. А тоді вже, як родилась 
дитинка, то вона вже йшла і несла пельонки, і сповива-
ча колись несли! І кашу варила, і пиріжки пекла, і гру-
ші варила. Ішла вже з горшками. Вже породіллі несла 
їсти. Щоб їла да очуняла. Три дні несла. Дак тепер як 
наїде онуков, дак повна хата. [...] А як дитинку купа-
ли, то водичку під дерево лили, а як же. То ж нічого 
поганого в тій воді. Дитинка росте й дерево росте! А з 
першої купелі дитинці водички давали ше й ковтнуть. 
Давай з пальчика, шоб воно ковтнуло три рази цієї во-
дички купельної. А Бог його знає?! Чи ростиме краще 
чи шо?.. А водичку потом виливали теж у куток, щоб 
люди не ходили по ній. А под дерево можна. З живою 
можна, це з мертвою нізя. [...] Провідувать породіл-
лю коли як хто ходив. Коли й одна прийде, а коли й 
уп’ятьох, ушістьох – як кому приходилось. Хто на дру-
гий, на третій, хто через тиждень. «Одвєдини» казали. 

ХРЕСТИНИ, КУМИ  А тоді вже хрестини. Вона [баба] кашу 
варила. Принесли дитину од хреста, поклали, дитя ле-
жить, а вони п’ють. Як літом, то чого ж на піч класти?! 
На подушку. А зімою на піч, шоб тепло було. [...] Кумів 
брали, хто кому наравився. Брали одну пару. На п’ятеро 
дітей було три пари в мене, бо десь повиїжджали ті, пер-
вії. А в мене на всіх дітей одна пара була. А якщо дітки 
вмирали, то, було в нас, брали стрічених кумів. Не в 
мене було, а в Кацапа. Мабуть, семеро родилось, і всі се-

меро померли. Потім йому сказали, шо стрічениї куми 
бери. Так він узяв Колончиху, стрєв, і Кулака стрєв. Взяв 
стрічені куми. І вже ції куми сказали, шоб унесли так, 
як до хреста несли дитя, то шоб через окно виносили й 
через окно шоб уносили. І жило дитя.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Колись не питали діти, 
звідки беруться. Колись не було їм колись і носа втер-
ти. А якби спитав, то сказав би: «Одчепись! Чого ти 
до мене вчепився?!» Це вже тепер, при нашой пам’яті 
кажуть. Та й вони тепер грамотні, телевізор глядять, 
не скажеш, шо в капусті знайшли. Все вони знають.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Моя тьотка Маня родила дитя, і на-
завтра ж понесли до хреста. Хрестили хутко, бо буває 
ж, шо умре, дак хрещене. Як нехрещене вмирало, дак 
ховали на кладбищі. Воно ж не винувате. Коло родні. 
Воно ж янголятко маленьке. Як неживеньке родила, 
то вона його покропила свяченою водою і назвала ім’я 
Іван. А була б дєвочка, назвали б Марія. Таких діток 
не поминають. От як повгода дитині та вмре, то не по-
минають. А далі вже поминатимуть.

КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН

c. Черняхів
Записала Н. Гаврилюк у липні 2008 р.  

у с. Черняхів Кагарлицького р-ну Київської обл.  
від Горзової Марії Олексіївни, 1948 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Ви 
знаєте, придержувались [забобонів]. У  празники ́ не 
робіть, копать, оце різать там щось в такі дні. Ну, того, 
що, кажуть, що, прімєром, будеш щось у празник 
шить, то щось дитині пришиєш, може дитина бути ін-
валід. Щоб не крали ніде нічого, потому що вкрадеш, 
да, не дай Бог, може, злякаєшся, може, побачить тебе 
та столкнешся – і в дитині буде якась пляма. У мене 
тут значок є, а мати кажуть: «Я вагітна як була, а йшли 
у жнива, а вишні такі гарні, а так вишні схотіла, дак 
вірвала. А баба Лугічна йшла, а я так наче взялася – і 
получилося пятно». Не можна котів бить, нічого, по-
тому шо удариш, може на дитині вирости там, де не 
треба, чи котяче, чи… Тварин вобще не біть, то може 
щось вирости не те що треба  – оце мати нам, було, 
так каже. Через ціпок ніколи не можна переступать, 
бо дитина буде перев’язана… Обійди, хай воно тобі 
і десять метрів треба обійти, а всьоравно обійди, не 
переступай. А чого – вона не сказала. [...] Як погане на 
обличчя, дуже рябі – то буде хлопчик, а як чисте – то 
буде дівчинка… Тепер же УЗІ роблять! [...] У мене, на-
приклад, двоє родилося до шести часов ранку. Один 
родився, самий менший хлопчик, вже ввечері у вісім 
годин, а дівчинка одна дев’ятого травня родилась у 
дев’ять годин ранку. Як на мій розсуд, то наче усі щас-
ливі. І ми в сім’ї… нас скільки, у нас в сім’ї ніхто в тюр-
мі не сидів, не в бігах… Ну, хто зна! Я того не знаю. 
Кажуть, як плаче ото дитина під хрестом, то буде щас-
лива, а як мовчить − щось думає! Оце таке!

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ 
МІСЦЕ  У нас казали «пупорізна» баба. Ми всі послє-
воєнні. А оце що мати розказувала. Ну, до це ж вони 
кажуть, шо колись не було цих роддомів, бо рожали 

КАГАРЛИЦЬКИЙ  РАЙОН
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дома. Бо, я знаю, що питаю в матері, каже: «А як же ви 
всіх день народження пам’ятаєте?». А я наче дев’ятого 
серпня родилася. А вони кажуть: «Ой Марусько, яке 
тоді було дєнь рождєнія, як я тебе під копицею роди-
ла, а на другий день вже треба йти снопи в’язать?». Бо 
тоді ж косами мужики косили, а вони піджинали сер-
пами і зав’язували це все у снопи. Вони кажуть: «Тоді 
ж у нас не було не декретів ніяких, собі дитинку на-
родила, там як є…» У  неї мама була, наша бабушка, 
там гляділа. Кажуть, ото кусок хліба та тряпочку таку, 
у тряпочку туда, а трошкі націджують молочка з груді 
у якусь баночку. Ви знаєте, їх [акушерок] і не запро-
шували. Вони самі приходили. Вони об’язані провід-
увати. У нас була така – Надія Григорівна Кошельна, – 
стара така, вона сама перша така ходила. [...] Ви зна-
єте, шо тоді і у мами така була баба. У мене уже не було 
такого. Тут родила в селі, отам, де ви йшли, де аптека, 
там такий будинок дерев’яний, я там родила – фель-
шерський пункт. Там було дві або три койкі. Котора 
уже ж жіночка – швидкі роди, до уже ж тут приймали, 
а то в Кагарлик возили. [...] Віддавали [пуповину], оце 
як відпадає. Я лежала шість днів, на сьомий виписали. 
Тоді мене виписали додому, а дитині чіпляли на руку 
бірочку, і зараз воно є. І до цій бірочки причепили той 
пупок. Зараз – не знаю! Принесла додому [пуповину]. 
Тоді закопували. Оце казали, щоб закопать. То я за-
копала у тому місці, де ніхто не ходить. Бо, кажуть, шо 
якщо закопується пупок, значить, дитина, як піде у 
люди, шоб не забувала батьківського двору і хати. [...] 
[Куди баба місце закопувала?] Навєрно, шо туда, де 
ніхто не ходить, потому что казали тоді, шо це – гріх. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  У мене мати купала. Лю-
бисток, м’яту, череду – в першу купіль. Тоді ж чавуни 
були. У чавуни, у піч, кришкою накрили чи сковорід-
кою і туди вона кидає зілля. Тоді зверху напиняє там 
марлю, або тоді такі були, як канва. Ото вона через те 
перецідила в дерев’яні ночви. Я уже забула, шо вона 
приказувала. Вона трьох мені купала. А цих – я уже 
сама. Вона казала: «Вчиться!» У мене наче третій хлоп-
чик родився семімісячний, нєвременний був, малень-
кий, кіло двісті, а виписали – дев’яносто грам набрав 
вєсом. А щас такий козак! До вона два місяці ходила, 
купала. Усякі трави, все на світі, що не поназбирує, 
і два рази в день. Каже: «Давай, Марусько, два рази 
в день, бо він не ростиме». А він ще й грудь не брав, 
малесеньке. В  Кагарлику 48  днів пролежала, і випи-
сали без гарантії на життя. Навесні картоплю тягали 
з погреба – і я подорвалась. Отак викидиші бувають! 
У  садку, десь під деревом [викидні ховають]. А  щас 
так більше на кладбищі. А зараз він компенсував. Як 
було вже йому щість місяців, казали, якщо він виживе 
і буде йому шість місяців, шоб привезли в Кагарлик. 
А з Кагарлика тоді нас направили в Київ, шоб його по-
дивився педіатр, чи правильно… А він як взяв через 
два місяці грудь ссать, мати оце уже його купають, а 
беруть мою грудь в рот йому пхають, і він як узявся 
ссать, то в його у півгода́ було 16 кілограм вєсу. І він – 
отакенний, руки, як поперев’язувані! Повезли ми його 
в Кагарлик, а ця шокована врачиха… Уже, може, вмер-
ла? То він і в армію йшов, то їздив до неї, і він їй сказав, 
шо то його друга хрещена. Він їздив до неї і возив їй 
подарок гарний. Плакала вона: «Я б, каже, ніколи не 
повірила, що ти такой». Він такий, у 9-й клас ходив, а 
здоровий такий, бахматий [товстий].

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  У мене два сини і три дочки – 
Михайло, Юрій, Лариса, Ірина, Наташа, Вікторія. Ви 
знаєте, у мене імена вибирав чоловік покойний, його 
немає, він трагічно загинув, то він вибирав. Я не нази-
вала ні одну дитину. Він у мене з Закарпатської облас-
ті сам, і цей [другий] з Закарпатської обл., з Іршави, − 
то у них так там такий порядок: чоловіки називають 
самі́ – як сказав, так і єсть. А Ларісу [я] називала. Я її 
як перву рожала, у мене була велика кровотеча така, 
і була там медсестра Лариса Миколаївна, і вона якби 
попросила мене, і я її на її честь назвала. 

РОДИНИ, ВІТАННЯ БАТЬКА  Приходили на родини. 
Зразу не приходять жінки. Це може мати моя при-
йти рідна. А так, кажуть, шо до неї не можна, через те 
шо жінка свіжа, нібито нечиста, і дитина нехрещена. 
Через 2  тижні самі жінки з чоловіками, буває, при-
ходять. У котрої чоловік, то йде з чоловіком, а котра 
сама, то йде сама. Можуть і не сказать, [куди йдуть]. 
Скажуть: «Іду собі, куди треба!» Як іде на поминки, 
то скаже: «Іду на панахиду!» А як на родини, то може 
не признаться – хто його знає чого! Це можуть старші 
сказать. Наша мама, вона політична така, газети чи-
тає. Це вони приходять, і зветься «родини». Шо є на-
готовили, пригостиш. А вони йдуть: хто з полотном, 
хто пельоночки чи розпашоночки оце несуть  – ота-
ке во. А  та жінка, шо на собі має,  – не може [іти], а 
вагітна, знаєте, як де, у якій сім’ї як заведено. Чогось 
кажуть гріх іти, і на весілля йти тій жінці не можна, 
і все! З  їжі не всєгда несуть, більше пельоночки, бо 
дома ж готовлять. Знаєте, як в селі! Пляшку чи сулєя-
ку. Я, приміром, я родила послєднєго сина, півстакана 
вина випила, і тоже, мабуть, неділь через дві чи через 
три приходили. Я випила – світ закрутився, то я його 
і не пила. В голову пішло, я давай плакать, оп’яніла! 
[...] [Чи вітають батька з народженням дитини?] А як 
же! Могорич ставить на роботі і дома. Чоловіки самі 
йдуть, жінки не йдуть. Мого гойдали. Мужики качали 
його у рядні і підкидали. «Ура» – не кричать. Бабу і ку-
мів не гойдають. Зараз такого, мабуть, нема. Вип’ють 
могорич і все. Кажуть: «Треба примочить, шоб не 
всикалося!» Це батько з чоловіками. У роддомі зараз 
бутилку там вина да пачку конхфетів дають. Раніше, 
я знаю, ми їй [акушерці] – на плаття, платок і квіти. 
І тоже ж могорич – пляшку вина якого. У нас тільки 
на свадьбі катають батьків, хрещених.

ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ 
ВІД ГРУДЕЙ»  [Що робили, коли випадав перший зуб-
чик] Оце брала кидала під піч, казала: «На тобі, миш-
ко, кістяний, а дай мені желізний». Це у нас кидали, 
як він уже великий, 6−7-й рік, як в школу скоро іде. 
То хто куди кине, попаде. У нас батько каже дитині: 
«Ану, кинь чи через хату, чи…» Як перекине через 
хату – зуби будуть хороші, а як не перекинеш – погані. 
[...] У мене якось діти росли, я ні з однім в больниці не 
лежала. Оцього самого меншого годувала до трьох ро-
ків. Як припинила годувать, нічого не робила, оце не 
дала і всьо. А завертать нельзя, бо, кажуть, діти будуть 
глазливі. Тоді, коли дала опять, буде глазливе, може, 
вона і не знає!

КУМИ  Чоловік брав товаришів своїх. У нас оце за Лари-
сою було дві пари. Це за першою дитиною, за Лари-
сою. Було моя сестра рідна і подруга моя. А кум – він 
уже покійником, із чоловіком товаришував, і Стьо-
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па – ходив як Мересьєв – товариш. Кожного разу нові 
пари, але уже по одній парі. Всі куми приходять на 
хрещення нової дитини обов’язково! Якщо, напри-
клад, п’ята дитина, то всі куми сходяться обязатєльно. 
Приносять подарки і днів три гуляють. О!  Ось мені 
буде 60 років 9-го серпня, оце вони всі поприходять. 
От приїдте, якщо ви з Києва, і подивитесь, як гуля-
ють! [Чи в’язали у вас квітки на хрестинах?] Нє! [Як 
запрошують у куми?] Батько йде. Бере хлібину, бере 
пляшку. А  на хлібину дрібочок солі, отак полотен-
це чи платочок, отак обмотує і йде. Там же ж каже: 
«Прошу буть моїм кумом (кумою). Прошу, щоб же не 
отказать!» А вже ж кумами ніхто не отказується, гріх 
отказуваться. Отак! Тоді кажуть: «Прийдете, там, в 
п’ятницю чи в четвер, чи в суботу – ми договоримося 
на якій день ми будем хрестить». Кума купує крижмо. 
Це ж вона на тому крижмі держить дитинку в церкві. 
А кум же ж купляє подарок для дитятки, там що – таке 
ж для немовляти, до года: розпашоночки, таке. Не дер-
житься дитинка, троє уже родилося – і всі мертві. От 
даже ба́тюшки колись казали, – це вже мені мати роз-
казували, − шо це треба брать – оце йдеш, прімєрно, 
по дорозі, когось зустріла, хай воно старе, хай воно 
яке не боже, – оце воно должна буть кумою чи кумом. 
Відмовлятися нельзя, це воно може сказаться на по-
колінні. А хто його знає ?! На своїй пам’яті такого не 
пам’ятаю! [Чи можна брати неодружених за кумів?] 
Можна брать, так! Якщо дівчина  – должна хрестить 
хлопчика. Ні в якому разі дівчинку. Це як перший раз 
хрестить. А  хлопець должен хрестить дівчинку уже! 
Ну, хтозна. Кажуть, чи долі не буде, чи шо. Оце я таке 
чула! Я не можу хрестити у тих, шо в мене хрестили. 
На теперішнє время у нас оце ж два інвестори – Борт-
ник і Онука  – і оце ж тепер село розділилося. У  нас 
землі рівні, гарні, багатющі. І оце ж вони людей сколо-
тили. І в нас є оце такі куми́ – осьо, отуто далі, крайня 
хата. Оце Наташа хрестила в Наді, дочки, двох дітей. 
Вона сказала: «Ви нам більш не куми». Бо посварилися 
за землю, понімаєте?! Вона сказала: «Однесу назад їм 
пироги, бо вони мені приносили! Да й всьо!» Я кажу: 
«Хай Господь милує! Молоді, це ж молоді люди, у них 
же дітки! Кума!» Оце полаялися, візьму пляшку, ви-
пили по сто грам, помирилися та й всьо!

ХРЕСТИНИ  Ми хрестили усіх до півроку. Ми хрестили 
спокійно. Но в цекву дітям ходить забороняли і коля-
дувать тоже забороняли. Даже в нас була церква, там 
зараз у нас посьолок учителів, ну, деякі померлі, їх 
діти живуть. А дальше там стояла церковка така, ну, 
дерев’яненька така, ходили паску святить маленькі. 
До не давали тоді і ту церкву розкидали, ще й ікони 
десь повивозили і попалили. Дві було церкви: одна на 
п’ятій бригаді, а одна ж там була. А тепер, оце ж внизу, 
там була колись хата, і зробили церкву. Тепер всі хо-
дять, ті, що розкидали церкву, бігом біжать в церкву. 
[Як віддавали батьки дитину кумам?] Перед порогом 
стелять кожуха, ложать дитинку,  о! Ложать батько і 
мати. Я, наприклад, дівчат сама клала, а батько хлоп-
ців клав. Кум бере і ложить під кожух гроші і бере тоді 
дитину. Цей кожух лежить, поки вони принесуть на-
зад. Кажу: «Даю вам рожденне, а ви, шоб принесли 
мені хрещенне!» І  вони собі ідуть. Тільки бризкали 
свячоною водою! Похрестили. Приносять уже додому, 
стають на той кожух уже ногами. Не кладуть, а ста-
ють на кожух і кажуть: «Брали у вас рожденне, а от-

даєм вам хрещенне». Ім’я називають. Сідають за стіл. 
Кличемо родню, такі близькі, сусідів. А хто сам знає, 
і сам іде. Узяв подарок да й прийшов. Ось в Ульянов-
ці, якшо чужа людина зайшла, то там не пригощають. 
У нас, наприклад, усіх на храм пригощають, бо це щі-
таєца празник села – раз в год. А там кажуть: «Прохані 
сідайте, а непрохані йдіть!» Кашу не варили. Перший 
чарку піднімає за дитину кум і каже: «Оце в нас сьо-
годні такий празник. Вип’єм за здоров’я нашого хре-
щеника, щоб він був щасливий, щоб багатий як земля, 
і здоровий як вода». Велика примовка там у його. Тоді 
всі п’ють по чарці. За другим кума ́ наливає, і ця тоже 
приказує. Ну, тоді вже батьки пригощають гостей. По-
дарки принесли і поклали зразу. Баба – теща, свекру-
ха – сидить коло дитини. У нас квітку не робили і гро-
ші на мило не скидали. Такого не було. У нас сміють-
ся – всі на пелюшки кидають гроші. Те під матрас по-
клало, те – туди – на пелюшки. Сміються: «Це шоб леп 
не заводився», – шось зі шкіркою голови дитини, це у 
теперешніх діток такого нема. Гребінчик може хтось 
положить. Знаєте, раньше то такі маленькі, дрібненькі 
грібинчики були. Коли у дитини тімечко починає у неї 
твердіть, то тим гребінчиком почесують. Це хтось із 
своїх, із родні клав під подушечку. Чужий не клав. [...] 
Гарно приготовлялися. Починають з холодних заку-
сок, тоді холодець, варили давно, капуста, а раніше – 
капусняк з кислої капусти, картоплю тушили з м’ясом 
в печі, пиріжки пекли тоже в печі – це обов’язково – із 
капустою, із крупами гречаними, із начинкою. Це об-
язатєльно, шоб були пиріжки. І зараз печуть пиріжки.

ПОХРЕСТИНИ  Другий день хрестин зветься, у  нас 
кажуть «похмелєннє», «опохмеляться». Кажуть 
«поправі ́ни» – це поправляють хрестини. Ну, а як же?! 
Здоров’я поправляють, шоб гарні були. Просто гуля-
ють. На поправінах – де як у кого піде, у сім’ї. Це по 
сім’ях. Як захотять погойдать, то будуть і гойдать, і 
катать, і шо хотять, те і роблять. А третій день – горш-
ки вилізують. Шо пооставалось, виїдають. Хрестини 
і зараз по три дні гуляють, а може, і більше. А  шо?! 
У кого якій звичай. Похрестили в суботу, значить, гу-
ляють в неділю і понеділок іше. А може, ще там на ві-
второк останеться. Зараз, знаєте, як пішли хрестить?! 
Як з батюшкою договоряться, то в такий день везуть і 
похрестить. Можуть і вдома похрестить. У мене онуч-
ку саму старшу хрестили вдома. Я просила батюшку, 
кумів. 

«ПОСТРИЖИНИ»  У год вперше стрижуть дитину. Куми 
стрижуть. Приходять дві пари. Дитинку садять на сту-
ло. Як сидить спокійно, то нічого не дають, а то ігруш-
ку в руки дають чи що. Кум стриже. Начинає зразу, 
як хрестиком, вистриже на тім’ячку, а тоді вже стриже 
налисо. А мама зберігає волоссячко, скільки там буде 
лежать. Я так робила. Не чула, шоб на воду пускали, 
під дерево закопували, спалювали. Зберігають до… Да 
в нас довго, було, лежить, лежить, а тоді – в конверт 
на пам’ять.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  У нас оце тільки як куми, 
оце, примєрно, це ж вони положили під кожух гро-
ші… Забула ще вам розказати за пироги кумам – оце 
викуп дитині. Це рік пройшов там, а, може, й не про-
йшло. Ну, коли вже там собралися, я должна купить 
куму сорочку. А тоді ж, у ті времена, купляли сорочку, 
ще купляли і полотенце. Ну, а кумі там отрєз, тоді, ка-
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жуть, на плаття чи на сарафан, чи на костюм – матерію 
і тоже ж хлібину беремо. Все це в платок, о, і пляшку 
горілки обязатєльно або «четверть» – тоді так звалася 
півтора літра. І оце ж несемо пироги, це є викуп. Оце 
окремо куму і кумі, тобто куму подарок і його жінці, – 
несуть два подарка. До куми – так само два подарка. 

«НАЗНАЧЕНА БАБА»  Ну, і там же є свекруха чи мати, 
ще й тій бабі платочок берем. Оце ж хресна баба у нас 
вітається, вона – не повитуха. Це беруть бабу у нас! Не 
своя! Мою тут похрестили, то оце сусідка, осьо рядом, 
вона ходила в церкву. От я вас, прімєрно, хочу  – ви 
мені хороша людина, таку добру, яка подобається, бе-
руть. Може, й та баба вмре, прімєрно, через год чи що, 
а ви молодша жінка і ви будете моїй дитині там за ба-
бушку – на долю! Ні, своя бабушка рідна – само собою, 
а таку бабу все одно треба взять! Ну, оце ж вона тоже 
подарок приносить. [Коли беруть цю бабу, під час ро-
дин?] Да! Зветься «хресна баба» – несе полотно обяза-
тєльно, полотенце, ну, там для дитини купляє, якого 
возрасту дитинка, то… Куми понесли хрестити, а вона 
собі у хаті помагає там готувати стіл. І тоді породіл-
ля несе їй пироги. Це вітається викуп дитини. Вони 
ж, – хрещені – як беруть дитину, хрещений кладе гро-
ші, а хрещена крижмо дарує. А я [породілля] должна 
її за те крижмо отдать викуп. Це ж має бути застольє. 
Ой-яй-ой! Тільки ж треба кумів попередити. Вони ж 
запрошують гостей. А як же! Це ж каже: «До мене при-
несуть куми [хрещені батьки дитини] пироги!

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Оце раньше у нас таке 
було. Тепер нема такого. А раньше, як ми ще оце малі 
були, оце мати печуть паски і печуть три або чотири 
калачі – не мені тільки, а вона випікала багато, бо нас 
же ж було у матері багато. Калачі отакі довгі, і отак 
воно, як плетьонка. І  оце я несу хрещеним калач. 
Я, хрещена дитина, несу. А хрещена вже дає мені. Це 
було на Паску. Оце вже з церкви прийшли, поснідали 
там, ну, тоді вже… Це зветься «нести калачі до хреще-
них батьків». А на Роздво колядувати ходили.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Кутю носили. І  зараз но-
сять кутю до баби. Не кажуть – «вечерю», а кажуть – 
«кутю»! Туди входить кутя, пирожечків пару штук, 
рібки  – оце обязатєльно на кутю рибка. Це носять 
хрещеним і бабі. Хто стіки хоче [носить], хоч і здоро-
ві. Буває і у 11-му класі. І після армії йде. Це ж баба! 
А вона взамін тоже ж дає кутю, і що вона вже там на-
готовить, о, і дає гроші. Замотує у той платок! Да за-
раз менше півсотні не дають. Я своєму, прімєрно, дала 
півсотні, а на день народження, може, більше. Скільки 
вже там назбираюся. 

ВРОКИ  Я  сама придатна до престріту. Я  ніяк не сте-
режуся. Ото булавочка, прийду, свяченої води… та 
умиваюся. Зглаз, престріт – це однаково. Буває, наче 
людина така хороша, стоїш з нею балакаєш нормаль-
но. Ось уже прийшла додому – всьо! Оце зразу зіваю 
і таке состояніє нехарошеє робиться, мені недобре, 
така млявість, ну, погано. Оце свяченою водою – і мо-
люся. Перехрестилася собі разів три. Кажу: «Господи, 
ну, що ж то за горе таке? Отченашу́ я не читаю. Оце, 
ото пісялки, то умиваю її ж, дитячою мочою, – це як 
престріт. Або пеленою, зворотньою стороной, вити-
рать наперехрестє. До курей не носили – не чула! Ото, 
коли з колясками ідуть, дак одній треба розвернуть-
ся і піти, шоб вони не зустрілися. А чого – я вам не 

скажу, не знаю! Я думаю, шо це погано буде для діток. 
Слово «зноски» не чула! Оце престріт раньше бабки 
лікували. У нас нема вже таких бабок, а у Верем’ї, селі, 
є така, що пристріт викочує. Переляк – чула, оце, як 
дитина почне заікаться, тоже оце ж бабки ́. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Мати, 
було, кажуть: «Та, в капусті, о! Ходила, дивлюся лежить 
під капустою, під листям. Дак я в пе́лену і принесла в 
хату». І в картоплі шукали, і під копицею брали. Скрізь! 
А наші вже не питаються, бо… Казали ще: «Лелека при-
ніс.  Дивлюся, а він лежить, отож лелеків було багато, 
хати солом’яні, то накладуть багато, тепер же немає 
бідним, нема де поселиться. – Отож, дивлюся – лежить. 
Кажу: “Шо ти несеш?” А оно у баби Калинки там на хаті 
було гні́здо. Думала, шо у баби Калинки буде́ воно. Мені 
опускається, опускається і мені отдало!» – «А не впа-
де?» – «Єге, – мати кажуть, – а ти шо не бачиш, у нього 
ноги такі ото, як дереви́на завдовжки?! Як же воно впа-
де?! А крила які здоровенні!». Це наш сусід осьо є тут. 
Віку, дитину, привезла́, а він приходить: «Бабо Машо, 
продайте мені дівчинку!» – «Нє!» – «Дайте мені дівчин-
ку, я так хочу сестричку!» А я кажу: «Ну йди додому, хай 
папа грошей дасть, да я продам». Коли він приходить, 
приносить 10 гривень. «Єге, – кажу, – це мало. Скажі 
папкі, хай трошки ще підробить, а він комбайнером ро-
бить, а вона – медсестра, а тоді, – кажу, – прийдеш. Це 
за десятку тобі продам, а тьотя Віка приїде з дядєю Єме-
льяном – та що бабі буде?» Коли вони взяли собі дєвоч-
ку оце із… вона сирота, батьки десь розбилися в аварії, 
і вона була… тут є інтернат за Карабешівкою. І  вони 
взяли таку шестирічку дєвочку. Я  прийшла якось до 
них, кажу: «От, бачиш, уже і сестричка в тебе є, і на тебе 
похожа». А він: «Хм! Да ви знаєте, скільки мама з папою 
купили грошей?! Із двох корів все молоко поздавали і 
телицю продали, і два кабаняки здоровенні продали, 
і за всі гроші сестричку Хрестинку купили». Це шість 
років йому було. [...] Ну, в нас було всєгда кажуть: туди 
не можна, бо там або дід з бородою, або бабаєм всєгда 
лякали. Або ще був в нас дід Митька, Анголь на ньо-
го казали, а він такий здоровий да страшенний такий 
ходив. І то всєгда його бояться діти. Така була в нього 
кличка – Митька Анголь. 

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Королівка

Записали Ю. Бідношия та Л. Дика у жовтні 1994 р. 
 у с. Королівка Макарівського р-ну Київської обл.  

від Бутрименко Марії Іванівни, 1943 р. н., переселенки  
із с. Буряківка Чорнобильського р-ну Київської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА  Бачтє, це треба було старєйшіх такіх 
уже пітать, а то шо ж?.. Я ж нє така то стара, дак, ну, 
шо?.. Як ходіть вагітна дєвка, напрімір, дак яна нє дав-
жна от на такє всякє нєгарне глядєть, бо це, кажуть, 
бо нáче на дітя всє будє атражаца, панімаєтє. І от отак: 
шось такє пабачіла нєгарне, дак нє треба, шоб ужаха-
лась, так іспльовувала. Нє нада, шоб такє, спльовува-
ла єна, бо то пагане. Воду шоб із вєдра нє піла, тукі з 
кварті. Отаке, бачтє. Ну, так казалі, а так… Я знаю?.. 

ПОЛОГИ, РОДИНИ  Ну, бо патом, як заберуть її у рад-
дом… То калісь же всє бабі павітухі булі, баба пріхо-
діть, павіває, а тєпер же всє ж у раддом. Я ж уже нє 
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знаю такоє, я ж уже сама в раддомє раділа. [...] Ну, 
забірають тади з раддому, пріходять бі наче на раді-
ни. [Коли? Після народження дитини?] Ну да. Як от 
прівозять із бальніці, дак пріходять. А калісь же ж, як 
нє вазілі в бальніцу, то й так пріходілі. Ну то всєгда 
нє довжна іті так, шоб нічого нє нєсті. Усє ж довжна 
прінєсті шось чи з єди, там уже хто шо має. Угощають. 
Оту така вже, в Каральовці тут, тут мущині нє ходять, 
адниє тукі жанкі, бі наче кажуть «до пародухі». Нє 
йдуть мущині, а в нас хаділі і мущині, і жанкі. 

ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША»  Ну, а патом таго… вже 
хрестіні назначають. Калі вже хрестіні, йдуть да таго… 
да хреста. Пріходіть усєгда баба-повітуха, сповіває 
дітя. Всєгда да хреста баба спавіває. Беруть хлєб, гро-
ши, кум бере, буде наче кум же ж платіть за хрест. Дак 
кум гроши бере, а хрещена бере… Ну, бачтє, тут уже я 
чую, кажуть «крíжму». Я такого й нє чула «кріжму». Це 
єна довжна дєржать дітятко на свайом том падарку, шо 
єна прінєсла. І єна пахрістіть і аддає вже бі наче кумі 
єго. А вже кума бере таді і дає. [...] У нас калісь варілі 
кашу. Баба це, повітуха, варіть кашу. І вже як от збіра-
юца рабіть уже хрестіні, п’ють, гуляють, а патом уже: 
«Пілі-пілі, – кажуть, – уже давайтє кашу». І вже баба 
ту кашу ж пріносіть, убірає там у каліну, всє. Калісь у 
гаршкі, усє гаршка гліняного… в гаршку. А патом кум 
довжен вікупіть цю кашу. Ну, як вже там є хлопці та-
кіє, шо хочуть із кума потягті, да каже: «Я вікупляю». 
Кум паложить там грошей трохі, а йон – хоп – рубля 
паложить ізверху. Уже єго каша. Значить, кум довжен 
ізнов лажить. Тей ізнов перебіває. І так таргуєце. Ота-
ка гульня була калісь. Інтєресно, смєшно було. Тєпер 
такого нєма. І  да тих пор датаргуюце, шо з кума всє 
гроши вітягнуть. Ну, кум уже як знає, путказують же 
старіє люді, шо ті ж зразу, шо маєш, нє лажи, а бі наче 
єго растягні на больше. Ну, вікупляє. А тут іще можуть 
і такє зробіть: отак замість бабінай каши да прітвара-
ють у нас такі. Возьме каструлю якусь чи там уже щось 
такє, да наложить, а патом прікріє тею самаю бабінаю 
прікрасаю. Прінєсє і вже бабу дурять: «Бабо, твая каша 
чи нє?». Баба: «Мая». А тут пабачать – і нє бабіна каша. 
«Аддавай гроши, вікупляй, бабо. Ті нє знаєш, шо твая 
каша». Так смєялісє. Ну патом уже бере кум, значить, 
ун уже ж пабів, усіх уже перебаров. Б’є кашу цю. А б’є 
отак уже всєгда гаршка такого. Вімєшуєш у гарном 
же ж, каструлі там, а в такі вже ліхенькі вже гарщок 
ставляєш, шоб добре ж було біть. На рог уже тако на 
стол. Він всєгда пастукає-пастукає. І  то вже тей уже 
черепкі попадалі. Каша стаїть – о, значить, баба добру 
кашу спекла. Ту кашу вже разрезають, разрезають на 
тарелі. І тади вже таго, шоб куплялі уже ж і тиє, шо на 
хрестінах. Беруть каши отей вершок ізрезають на та-
релку і нєсуть па тум… па всіх сталах. І гроши ложим 
мі. Хто гроши, хто шо – падарка якогось чи шось такє. 
Калісь же хрестіні гулялі, па десять сталов було, дарма 
шо бєдниє булі. Да, отак. Так таді вже заплатять ції вже 
гроши, таді вже дають па чарці. А друга вже хоче пріт-
варіть, да [каже] «Ох, удавілась як!». Кашу ж ту бабіну 
єдять – і удавілась, пакатілась. «Хутчей ратуйтє, бо вже 
баба вдавіласє кашею!» І то вже дають гарелку. Прітва-
рають… Оце так гулялі мі. 

ПОХРЕСТИНИ  І ще ж нє всє. Таді кум переводіть оцю 
ж цю саму бесєду, усіх людєй, да себе. Гатовіце… Ну, 
люді, панімаєтє, разбіваюце…А кума да себе, а баба да 
себе. Це разбіваєце на трі групі. І  тіє люді самі себе 

разбівають: «Ага, я да кýма». Пріліваюце. Це бі наче 
казалі «прілíвка» в нас. Так. Береш літру гарілкі, як я, 
напрімир, удвох – літру гарілкі, штук трі-чєтирі тарел-
кі довжна я нагатовіть харчив. І оце тако… І така гуль-
ня була. Па трі дні гулялі, о. А тяпер нє можна сабраце. 
Теперешня жисць, отаке… Бєдниє булі, а гулялі гарно. 
І весєло було всьо. Так гулялі.

с. Липівка
Записала Н. Гаврилюк у вересні 1994 р.  

у с. Липівка Макарівського р-ну Київської обл.  
від Савинок Уляни Василівни, 1919 р. н.,  

Савинка Івана Йосиповича, 1906 р. н.,  
та Шпильової Наталі Іванівни, 1933 р. н.,  

переселенців із с. Красне Чорнобильського р-ну 
Київської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Беремінна, коли злякається і як лапне 
себе, то там буде питьмо красне, родимий знак. Моя 
матка ухватилася за шию  – і в мене так і лишилося. 
Треба, щоб не крала, буде і дитина красти, щоб не взя-
ла і порушинки, будуть дєті злодюги. Не брехать і не 
красти. Як важко ходила, весь час хотілося їсти – і ди-
тина весь час хоче їсти. Я все огірки їла, і дочка дуже 
любить огірки. Як почуєш дитинку, то рвоти прохо-
дять. [...] [У вагітної] Як чисте ліцо, то хлопчик буде, 
як руда, пітьма, то дівчинка. У нас колись родилося з 
собачою мордою, то заховали на могилках.

БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, РОДИНИ  На спо-
витуху казали «пупова баба». Несла з собою тканий 
пояс – «сповивач», щоб сповивати, щоб не були у дити-
ни ноги кривії. Пупа одрізувала ножем, перев’язувала 
серпаночком, марлєчкою. Пуп кидали [не знає куди]. 
Помиє, спов’є і дає мамі, щоб гляділа, або клала в 
люльку. Роженіца на печі або на кроваті. Баба прихо-
дила три дні. Покупає дитя, прибере і піде. В люльку 
клали «откасник» – зілля від престріту. [...] Місце ви-
ливали разом з водою у горщик і на присьбі закопу-
вали. А худобине місце десь в землю закопують, бо як 
з’їсть корова, то молоко буде пахнуть. [...] На третій-
четвертий день ідуть жінки молодії на родіни, несуть 
з собою муку, яєчка. В один вечір посходилися і все. 
На родінах випили, поговорили і пішли. А на хрести-
нах [були] і баба, і куми, гарно гуляли. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  За кумів брали з різних хат одну 
пару. На другу дитину тих самих брали, а на третю – 
нову пару. То в нас було дві пари. Раньше, боронь 
Боже, своїх бра ́ти. Брали чужих, щоб больше роду 
було. Кум ніс хлібину, гроші на хрестини, пляшку го-
рілки, кума – крижмó [два-три метри матерії], крам і 
хусточку. Казали, щоб перва сорочечка була і до остан-
ньої дитини, то будуть одне одного любить. [...] Перед 
хрестинами баба та, що бабить, покупає дитину і дає 
кумі. Шпильочку приколювали до пелюшки; більш 
нічого від зглазу не робили. Баба трохи посидить з 
дитиною, дає кумі, а сама до церкви не йде. В церкві 
після охрещення поп дає на крижмо в руки кумів ди-
тину. Як дитя упісяється, то буде п’яниця. Вертаються 
куми в хату, поблагословляться, скажуть ім’я дитини 
і віддадуть її бабі, а баба – матері, що сидить на печі. 

«БАБИНА КАША», ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  Баба 
варить пшоняну кашу з молоком, вбиває яєць, щоб 

МАКАРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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жовтенька була, щоб од горшка одліпала. Ставить на 
стіл. Вершка знімає на тарєлку і кумові підносить. 
А він дає подарок – гроші. Каже: «Благословіть, бать-
ко і мати, кашу побиті». Бере за горшок і б’є. Хрестом 
стукає, а на п’ятий раз розбиває. Як не густу кашу 
зварила, то погана баба. Тоді давали бабі гризти, «щоб 
гризла», бо не способна зварить. Як я була в кумах, 
то баба гризла кашу. Черепки клали на голову моло-
дим, щоб дєті родилися. Як баба погану кашу зварила, 
то давали скоринку в черепку, щоб гризла. Кум різав 
кашу і всім роздавав. А поперед гроші, подарки клали, 
а тоді кашу їли. Кажуть: «Я кашою вдавилася, то дай 
сто грам [горілки]». На хрестини хлопці і дівчата не 
ходять. На родіни тільки баби йшли. Рожéніца встава-
ла на другий-третій день і все робила. [...] На хрести-
нах «отдавали бабі пироги». Пирог без начинки. Два 
пироги і подарка. Як на хрестинах не отдали пироги, 
то йдеш до баби чи в неділю, чи якійсь празник. Це 
за труди одплачують, бо побабила моє дитя. І так до 
куми, і до кума носили пироги.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  До сорока день в 
церкву не ходить, а в сьому неділю йде до церкви сама з 
дитиною. «Уводини» називалося. Як хлопчик, то несуть 
у вовтар, а дівку – перед вовтаром поп подержить.

«ПОСТРИЖИНИ»  В год стриг дитину батько хресний, 
кум. Бабу кликали і гуляли. Волосся хрещиком вирі-
зав і отдавав батькові з маткою, а вона в грубку ки-
дала. Казали: «Скільки волосу горіть, то стіки голові 
боліть». Треба, щоб худобі в сіно не попало волосся.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ», ПЕРШИЙ 
КРОК ДИТИНИ  У год одлучали од грудей. І не вер-
тать, бо будуть поганії очі у тої дитини: гляне на сви-
ню чи що – і стане їй погано. [...]Як дітятко стане, то, 
щоб йшло, хрестика перед ногами малювали пальцем. 
Як перший крок зробить, то рукою або ножем хрещи-
ка зробить три рази, шоб ходіло лучче.

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ, «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Дід був 
в селі бородатий дуже, дід Тіт з бородою – ним ляка-
ли. Казали ще: «Он бабай в лісі ходить, або баба-яга 
йде». Як на город лізе, казали: «Там лізун або бабай». 
[...] Коли діти питали, де мене взяли, то казали: «В роз-
орі [межа поміж огірками чи картоплею], в картоплі, в 
капусті». Ще казали: «Вийшла на базар та взяла». Тому 
казали – в розорі, а тому – купіли.

с. Плахтянка
Записала Н. Гаврилюк у вересні 1994 р.  

у с. Плахтянка Макарівського р-ну Київської обл.  
від Коваленко Євдокії Юхимівни, 1937 р. н.,  
Ющенко Анастасії Герасимівни, 1918 р. н.,  

та Кривинок Галини Хомівни, 1932 р. н.,  
переселенки із с. Річиця Чорнобильського р-ну 

Київської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  [Казали]: «Жінка зайшла в положе-
ніє», «беремінна». Буде неспокійне, як в празники щось 
буде робить. Сваха в’язала на другий день Колєд. Я по-
думала, моя дочка беремінна, а вона в’яже. Родилася у 
дочки дівчинка і під вушком п’ятнишко, як кручок. Бо-
ронь Боже, по празниках в’язать, шить. Як бити ногою 
собаку, п’ятно буде. [...] Як чисте лице, буде хлопчик, 
як п’ятна – дєвочка. Все отражається на дитині. 

БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Баба пупорізна йде 
до рожéніці з хлібом, пельоночками, з повивачем  – 
лєнта, а колись  – тканий вузенький пояс. Разов три 
приходила баба провідувать, приносила страву: хліб, 
оладки, яєшню. [...] «Місце» закопували під порогом 
або під припічком. 

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Як привезуть з 
больниці, в одвідини йдуть. А раньше тиждень ходи-
ли. Це були родіни  – пельонки несли, вареники, на-
лісники, сирники, компоту. З першого дня роженіця 
виходе, все робе. А  хто принесе води? Хто що зро-
бить? Але по вулиці зразу не ходить. [...] Як перший 
раз купали, квєточки клали в купіль. Від зглазу нічого 
не робили. 

КУМИ, «БАБИНА КАША», ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  
За кумів і своїх, і чужих брали. Як я тебе взяла за куму, 
то ти мене візьмеш за куму. Своє і так своє, а чужих 
брали, щоб больше роду було. На кожне дитя нову 
пару. І зараз так. [...] На хресьбінах баба кашу варила 
пшоняну, солодку, з маслом, на молоці. Поверх каші – 
барвінок, конфети. Купляють кашу. Всі гроші кладуть. 
Кум більше кладе і розбиває. Обмотує рушником. 
Кожним боком горшка б’є [торкається] об угол столу 
і послєднім разом розбиває зверху вниз. Тоді черепки 
[ті], у кого немає дітей, на голову кладуть, щоб дєткі 
рожалісь. [...] На хресьтінах давали бабі подарка – на 
спідницю і хустку, пироги [як батон]. Пару пирогів 
вмотає в подарок і подає. Так само кумам. 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ, 
«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ», ЛІКУВАННЯ 
ДИТИНИ, ВРОКИ  Як дитя хоче йти, [треба] перерізати 
путечко, щоб хутшей пішло. Зразу перерізать навхрест 
рукою чи ножем. Сказать: «Розрізаєм путєчко тобі». 
[...] Перший зубчик дитини на пєчку кидали. «Мишка, 
мишка, на тобі костяний, а мені дай золотого», – так ка-
зали. [...] Як відлучали від грудей, перев’язували груди. 
[...] Бабки ляк лєчили, престріт, зноски. [...] Я на полі 
була і дитя зі мною. Всі йдуть додому, смеркається. Моє 
дитя тихенько спало. А  хтось крикнув: «Чого сидиш? 
Пора додому». Як заплакало, закричало моє дитя, аж 
почорніло. То, кажуть, йшли жінки і зурочили. То я 
йшла до дядечка. Він взяв дитя на руки, по хаті поно-
сив, поносив – і пройшло. Родилися хлопчик: в однєї, в 
другої – дівчинка. І мами зустрінуться, і буде дитя кри-
чать не своїм віском – то є «зноски». 

«ПОСТРИЖИНИ»  В  год стригли. Хрещений батько 
стриг один. Стриг навхрест, а тоді кругом голови. Во-
лосся на воду носили, як дівчинка. А тут, в Гавронщи-
ні, спалюють волосся. Кашу на хрестинах не варять. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Якщо 
діти питалися, де взявся, відповідали: «в  капусті», 
«в городі, в картоплі», «бусол приніс» або «в больниці 
купили», «в магазині купився, гроші собралі –і купи-
ли». У нас в Речиці казали: «В капусті я тебе найшла, 
в капусті». Тільки так казали. [...] Лякали дітей, щоб 
слухалися, вовком, собакою, як на вулицю йде, ще – 
бабаєм, бабою-ягою: «Он, баба-яга в городі!».

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Як вмирали діти, то треба помінять 
кумів, одну чи двоє. Як умирають, то дають дівчинці 
ім’я Єва, а хлопчику – Адам, щоб жили. Дітки, хоча і 
нехрещені,  – то янголи, тому, як умруть, кладуть на 
могилках. 
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м. Переяслав-Хмельницький
Записали С. Захарченко та С. Зубер 2008 р.  

у м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл.  
від Тертичної Оксани Іванівни, 1921 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Про беременну казали: «вже ходить, 
як купа». Не розказували, що вагітна, поки не стане 
видно. Ніякого заліза, шпильок від зуроків не носила. 
Робила все по хазяйству до самих родів. Я йшла заміж 
пуста. Заборонялось вагітній ходить на свайбу до сва-
хи, а так можна. І на похорон можна [йти]. Відмовлять 
не можна вагітній, бо міль чи миші все поїдять. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ  Приймала роди баба Марина Гресь, вона й 
шептала. У цієї баби була сім’я, двоє дітей – хлопців. 
Один ще парубком помер, а другий вже жонатим. До-
живала з внуками. Померла у війну. [Вміння] переда-
ла бабі Хваньці, а та дочці. Баба не признавала праз-
ників. [...] Звав бабу чоловік, з собою не брав нічого. 
Баба теж із собою нічого не брала. Родила на полу. [...] 
Дитину покупали після народження. Дитину зразу ж 
купали у дерев’яних ночвах й завивали у пелюшки. У 
купіль клали любисток, щоб любили, гав’яр [аїр] тро-
єцький, череду, братика-й-сестричку.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  У 
куми брали в основному родичів, і одну пару. Як 
мруть діти, то стрічних у куми брали. Гукнули, кого 
стріли  – перестали мерти. Як йшли до хреста ніякої 
печини, вуглини із собою не брали. Дитину під хрес-
том держить кума. Як укакалась під хрестом – погано. 
[...] Хрестили хлопця на третій день у церкві в Андру-
шах у 1943 році. Під Євангелієм дитину держала кума. 
Як вкакалось під Євангелієм – то погано, ото весь вік 
обсиране буде. Як впісювалось, то нічого. [...] Нехре-
щене дитя, як нормальне, ховали на кладовищі, а як 
калічка – на кладовищі не ховали.

Записали С. Захарченко та С. Зубер 29 січня 2006 р.  
у м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл.  

від Гасик Ганни Михайлівни, 1948 р. н.,  
родом із с. Положаї Переяслав-Хмельницького р-ну 

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  [Казали] «Важка ходить», «в поло-
женні». По очах бачать, що вагітна. Їй красти не мож-
на, за що торкнешся – почепиться. Бузок рвала – на 
нозі у дитини гілка бузку. Пожару треба остерігаться, 
а якщо побачила – хвататься не за лице. Одна за лице 
схватилась – на дитині червона пляма. Все, що в шер-
сті, бить не можна, бо тоді у дитини на спині шерсть 
вилучається, не спить. Тоді треба дитину вилизувать: 
як купають, то батько знизу до верху дитину вилизує. 
По очах вгадували, чи жінка вагітна. Як погана – то 
буде дівчина, бо всю красу забрала. Не відмовляли 
вагітній, бо чебурка [чебурашка] вилізе. [...] Якщо ва-
гітна на лиці робиться погана, значить буде дівчинка.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, «НАЗНАЧЕНА БАБА», 
ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ, ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, 
ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ  Як народиться дитина, то 

перший раз її купає баба, не родичка, їй за це подарок 
давали. Кликали когось із сторони, щоб бабою була. 
Мати приходила, просила: «Приходьте у баби». У ку-
піль клали череду від золотухи, щоб не було сухот у 
дитини  – жовті квіточки. Перший тиждень у купіль 
доливали потрошку сяченої водички, міряють дити-
ну, а перший раз як купають, то кладуть ще й гроші. 
[...] Родила в лікарні, а баба опісля приходила, перший 
раз купала. Мати кличе: «Приходьте у баби». Як мене 
покликали  – мені подарок. Як везуть хрестить, баба 
вручає немовля хрещеному і баба приймає від хреще-
них після охрещення. І заміж іде – кличуть бабу. [...] 
Як дитина виросте, да вже заміж іде, то кличуть і бабу. 
[...] Починали годувать, то давали зразу праву грудь. 
Годували не на одну сторону, бо буде у дитини крива 
шия, в’яз зажметься. Як надумали відлучить, то від-
лучили і все, другий раз не відлучали, бо буде погана 
на очі. [...] Як довго дитя не ходило, пута різали на по-
розі, ножницями черкали.

ХРЕСТИНИ, КУМИ  Коли дитя везуть хрестить, баба дає 
його хрещеному й каже: «Даємо нехрещене, привезіть 
хрещене». І після хрещення приймала тоді дитину. Да-
вали подарок бабі. Баба на хрестини могла і почасту-
вать гостей. Вона теж несе подарок дитині. [...] У 1950-х 
роках в одних у селі діти дуже мерли. Їм сказали взять 
стрічних кумів, а не, то рідних брата і сестру. Люди бра-
ли й помагало, після цього вже не мерли діти.

с. Вовчків
Записала С. Зубер 14 вересня 2009 р. у с. Вовчків 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Слюсар Василини Павлівни, 1923 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ  [На-
зивалася] «вагітна». Все робили, і на жнива ходили 
в’язать… Як шось попросить вагітна, навіть як циган-
ка ходить, то треба дать, не можна відмовлять. Стара-
лись скривать, що вагітна. Не в неділю, не в празник не 
можна нічого робить. У ятровки порвались рукавиці, 
так вона сіла в празник зашить і хлопець родився два 
пальці на ногах зрослися. Не можна мазать у празник. 
[Термін вагітності] визначали по тому, коли менструа-
ція закончилась. [...] Кого Бог пошле, аби здорове.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИ-
ТИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ 
Бабу-пупорізку Домаху кликав чоловік чи свекруха. 
Родила на печі першого. [...] Я на печі родила, місце за-
копали у свекрів у хаті, щоб не ходити по ньому. Дру-
гу дитину я народила у сім місяців, бо підвередилась. 
Сутки пожило – охрестили, побачили, що слабеньке. 
Привезли з Пристрім попа, воно лежало малесеньке. 
Охрестив, сказав: «Жить воно не буде». Батюшка й по-
ховав. [...] Свекруха розказувала, що за третім розго-
дувалась дуже. Взяло її на роди, важко рожала, то баба 
налила у ночви гарячої води і свекруха ставала над 
ними, щоб парою пройти, щоб кості розпарились, а 
тоді у ночви сідала у гарячу воду. Пуп не зберігали. [...] 
Баба після народин і каже: «Хлопець не довговічний 
родився». Це було сказано не мені, а рідним тихенько. 
Вони думають: «Що там Домка поніма? Вона видумує, 
аби балакать». Мені про це сказали, коли таке трапи-
лося, хлопець парубком загинув. [...] Воду, що обмили 
дитину, – купіль – під дерево вилили. У купіль клали 
любисток, той, що залишився після Зеленої неділі. Об-
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мили, сповили, вечеряють. [...] На хрестини йшли че-
рез тиждень. Сестра її – кума, брат його – кум. У хре-
щені за Ніною брали чужих людей.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Виводини були. Хо-
дили ми на виводини у Пристроми. Баба Домаха мене 
водила. Баба пішла, батюшці сповістила, що молодиця 
прийшла на виводини. Перед тим батюшка взяв хлоп-
ця, заніс у вовтар. До того вона [породілля] нечиста, 
виводини після шести неділь.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Як було слабе дитя та помирало 
охрещеним, то ховали на гробках. Неохрещене дитя 
не несли на кладовище. 

Записала С. Захарченко 14 вересня 2009 р. у с. Вовчків 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  

від Романенко Ганни Юхимівни, 1938 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Не розповідали, що буде дитина, поки 
видно не стане. В празник, неділю не можна робить – 
гріх буде. У сестри на свято зарядили горілку, давай 
гнать, а дров не хватає. Чоловік за сокиру і давай ру-
бать, то народилось дитя з розрізаною губою.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, «НАРО-
ДИТИСЯ В СОРОЧЦІ», ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  
Пупорізкою була баба Домаха, вона і від крикливців 
шептала. Родила на печі. Як важкі були роди, то від-
кривали пікну діжу. Кажуть, щоб пороги у рожениці 
одкривались. Пуп у скрині лежав висушений. Коли у 
школу йшла дитина, розмочували і давали розв’язать – 
пам’ять буде хороша. Коли акушерка приймала ди-
тину, то пуп віддавала. І в городі, як дочка рожала в 
больниці, так знакомі були медсестри, то теж віддали 
пупа. [...] Як у «сорочкі» родилась дитина – щаслива 
буде. Як учений чи щастить, то кажуть: «У сорочці 
родився». [...] В той день, що родився і хрестився, не 
купають дитину. У купіль і зараз додають траву.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «НАЗНАЧЕНА БАБА», ЛІКУ-
ВАННЯ ДИТИНИ, НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Коли хрестять, 
то, як під хрестом впісяється дитина – не страшне, а 
як вкакається – погано, буде якась слава, заберемєніє 
[поза шлюбом]. [...] Зараз звуть старших жінок баби-
ти, замість пупорізки подавать дитину до хреста на 
виводини. Дають за це подарок – по два метра ткані, 
хустку. На пироги після шести неділь. [...] Від пристрі-
ту – сячена водичка. Ото сяченою водою з рота тричі 
змочували дитину від крикливців. [...] Нехрещених ді-
тей ховали біля кладовища у рові чи під ровом.

с. Гланишів
Записав С. Сіренко 14 вересня 2009 р. у с. Гланишів 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Авраменко Марії Дмитрівни (А. М.), 1925 р. н.,  

та Литвин Марії Іванівни (Л. М.), 1955 р. н. 
 (у с. Гланишів мешкає з 1977 р.)

ВАГІТНА ЖІНКА, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  
Л. М.: У празник не можна нічого різати. А. М.: Праз-
ники треба, щоб бул… щоб ніде нічого. Пожар – то щоб 
не лякалась і хваталась ні за що, краще за землю, бо 
як ухватиться за лице, то буде значка. Л. М.: Це дійсно 
правда, у селі є зараз дівчина, вона бірємина ходила, а 
він був п’яний та перекинув кирогас, та був пожар, і 
вона за лице схопилась. П’ятно так і осталось. [Де? На 

обличчі?] Л. М.: Да. А. М.: Я знаю, пожар – то не хватай-
ся; і не вкради – чи диню, чи шовковиця, чи вишня, – 
бо, де торхнеся, буде знак. Ще як беремена, то нічого не 
просили ні в кого, бо може людина не дать, то буде їсти 
одежу. Тоже правда. Л. М.: У Гландишах є Тежкової На-
сті дівчина больна, вона була бирєміна та шила. А. М.: 
Да ще, мабуть, у празник. Л. М.: У празник. Зайшла су-
сідка і каже: «Що ти, Настя, шиєш, сьогодні празник 
великий, – каже, – хто празники має, то жопи латає». 
У неї дитина родилась без попи. Прорізали. Не можна. 
Якщо щось робиш і не знала, що сьогодні празник ве-
ликий, то треба сказать: «Хай Бог прощає, я не знала». 
І перестати робити. Це воно споконвіку предається, з 
покоління в покоління. [...] І ще чула, що як настояща 
баба коли йде до породілі, то вона обов’язково поди-
виться в передпічне вікно, і вона побачить долю ди-
тини. Що саме вона побачить, я не помню. Або помре 
молодим, чи щасливим буде, чи п’яницею буде. У нас 
такого не було, мені вже 55  років. А.  М.:  Хтозна, яка 
доля в кажного. Виросте – то побачать. Л. М.: Кажуть, 
що родиться під час дощу, то буде щаслива. А хтозна?.. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ШАНУВАННЯ ПОВИ-
ТУХИ Л.  М.:  Розповідали, що були [баби-повитухи]. 
Я була малою, то пам’ятаю, бо в нас в селі церква була, і 
багато людей приходили та залишались у нас в хаті. Та 
чула, як вони говорили, я не спала, то чула, що ранше 
в селі була обов’язково баба-повитуха. [...] [Чи забира-
ють зараз з лікарні пуповину, бирку?] Л. М.: Бирочки 
забирають, віддають з бірочкою. А. М.: А пупа треба 
забирать. Ось я вам розкажу. Я сюди як прийшла, то 
тоже нічого не знала. Скільки я там після війни діву-
вала?.. Як найшовся старший син, у мене три сина, то 
свекруха кажуть: «Ховай пупа. Як відсохне пупок, та 
сховай. Як він підросте, то дай, щоб він розв’язав. Як 
розв’яже, то буде вміти все». [Сміється.] Cекрет роз-
крили. Усі три хлопці найшлись один за другим. У мене 
була скриня, то я поклала в прискринок. Але якого – я 
не помітила, а воно засохло так, що страшно. Я їм ка-
зала: «Хлопці, внесу пупи, то ви їх розв’яжіть». Казала, 
щоб помочили. Вони помочили і порозв’язували. Усі 
три можуть робити усе: і жіночу роботу – усе. Л. М.: За-
раз уже з роддому ніхто не забирає. [...] [Що дарують 
акушерці після пологів?] А. М.: Ми не дарували нічого, 
а тоді почали. Л. М.: Платочок. [Чи запрошують аку-
шерку на хрестини?] Л. М.: Ні.

РОДИНИ, ВІТАННЯ БАТЬКА  [Як зустрічають породіл-
лю вдома?] Л.  М.:  Обо в’яз ково стіл накривають. Це 
зараз стіл накривають, тоді такого не було. Рідня схо-
диться і поздравляє. [...] Л.  М.:  Батька ніяк [не віта-
ють]. Він просто виносить на роботу могорич. А бабі 
обов’язково за першу внучку чи внука повинні порва-
ти сорочку на пелюжки… Друзі, ті, хто поздравляє. 
А ранше були полотняні сорочки. У мене мама моя на 
полі робила, як перший внук родився, то наділа таку 
сорочку. Тоді вже не носили такі сорочки, але в скри-
нях лежали. Недавно викинули. Скриня була дубова, 
путня, брат забрав на зерно. Мама найшла – сорочка 
та ще й не вишита, а з дирочками вибита. Мама наділа 
ту сорочку і пішла на роботу. Різати не можна, тільки 
рвати треба. То маму викачали. І кусали сорочку, а як 
звалили на землю, то тоді вже ногами порвали, щоб 
заробити могорич. Тоді і подарок дають. Стараються 
сорочку подарить, бо порвали, і подарок дитині. Це з 
споконвіків, і зараз є. 
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КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  [Кого оби-

рають за кумів?] А. М.: Хто кого хоче. Л. М.: У селі є 
сім’я, він  – азербайджанець, вона  – українка. У  них 
там не хрестять, то вона зрослою хрестила тут уже. 
Звичайно, алкоголіка [в куми] не візьмуть. Щоб бла-
гополучна сім’я була. Можна одружена і неодружена. 
Ранше – пара, а це пішла мода по дві. Ще в чоловіка 
в селі, Макарівський район, я питала, чого в дітей 
обох одна хрещена. А тому що в них такий обичай: 
як взяли одну, то вона всіх остальних хрестить. У нас 
такого немає. За кожною дитиною новий хрестить. 
Не можна брати биремених. О,  це точно, бо дитя 
буде нещасливе. На хрестини кума обов’язково ку-
пує «крижмо», так воно називається,  – обикновена 
біла ткань. Раніше несли полотно. Це та ткань, на яку 
батюшка ложить. Зараз продаються білі полотенця, а 
по бокам – хрести. Питаю, а кажуть: «Це крижмо для 
дітей». Хрещений повинен усе оплатити: стоїмість ба-
тюшки… А подарки – само собою. Зараз пішла мода, 
щоб купляти золотого хрестика. То, як дівчинка, то 
хрещений купує золоту цепочку, а хлопчик – хрещена. 
[Що потім з крижмом робили?] Смотря, що подарили. 
Могли шити [одяг]. [Чи мають кум, кума виховувати 
дитину, якщо вона залишилася сиротою?] А. М.: Тако-
го немає. Л. М.: Це залежить від можливості хрещених 
і їх совісті. [...] Л. М.: Тоді було, як посвятили дитину, 
то обов’язково вона повинна побувати на весіллі. Це і 
зараз повертається. [...] А. М.: Коли принесуть дитину 
після хрещення, то клали на припічку. Тепер – на кро-
ваті, дивани, тоді ранше не було ж такого. На припіч-
ку покладуть та кажуть: «Дивіться усі, щоб неврічлеве 
було». Л. М.: Як несли до попа дитину, то обов’язково 
чужу бабку [брали]. Я вже свого так робила, навчи-
ли старі бабки, що так треба робить. Наймали чужу 
бабку, і вона відавала дитя хрещеним батькам. Каза-
ла, що я вам даю рождьоне, а ви поверніть хрещене. 
А.  М.:  Ще треба класти сокиру. Як хлопці, то несе в 
вівтар, а дівчина – ні. Раніше як було 6 днів – на ви-
водини. Баба шипне батюшкі, тоді той виходить і за-
водить. Я одну хрестила, тоді забороняли, а вона ще й 
вчителькою була та з Західної приїхала, то у 12 часов 
ночі в нас в хаті хрестили. Одна я була, кума назвали 
та записали. Одна я тримала. Л. М.: Батьки можуть не 
бути в церкві. Куми ідуть та баба.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
[Як спонукають дитину до ходіння?] Л. М.: Ніяк. Саме 
піде. А. М.: У мене хлопці в 10 місяців ходили, рано. 
Л. М.: У мене в 1 рік і 1 місяць. У мене є друг врач, то 
казав: «Ніколи не заставляй ходити дитину чи сидіть. 
Коли прийде время, то воно само. А то садовлять, оті 
ходунки, то тягають, а тоді приводять до мене – і рів-
няй». А як могли спонукати до ходьби?! Як дитині 3 не-
ділі, і вже на роботу, а баби дивляться. У баби – свині, 
город. Ото дитя сидить саме, прив’язують його. Коли 
время прийшло, то воно і пішло саме. [...]А. М.: На го-
рище викинуть: «Мишо-мишо, на тобі кістяний, а нам 
дай залізний». [Сміється.] Ото таке.

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  А. М.: Тоді шили руками, тепер готове 
купують. Л. М.: Взагалі, говорять, що одежу від пер-
шої дитини не потрібно викидати, а потрібно зали-
шати для другої, тоді рідніші будуть. Я після першого 
сина усе перестібала, зав’язала на вузол. Відвезла до 
мами, вона кинула на горище. Потім, коли другого 
родила, тоді був дифіціт страшний, то достали з го-

рища. Я  його виварила, бо пожовкло. Тоді усе було 
натуральне, зараз штучне. Красота була. Да нічого, 
хлопці рідні. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Л. М.: В нас такого немає 
обичая. А в Макаровському районі є, це на Різдво. Ні, 
запрошувать не нада, вона знає, що прийде. Бачте, 
там, у нас даже Різдво вітається, що з хати не можна 
нікуди виходити. Повинен сидіти дома. А там у чоло-
віка – навпаки. До самого старшого в роду сходиться 
вся сім’я, а хрещеники зайшли до хрещених, прине-
сли щось із їжі обов’язково, що там батьки дали. А до 
самого старшого – це в чоловіка тітка осталась в Білій 
Церкві, – то по можливості ми їздимо. Вона чекає усіх. 
В Переяслав-Хмельницькому районі цього немає. 

«ПОСТРИЖИНИ»  А.  М.:  Відбуваються [«пострижи-
ни»] у рік. Л. М.: Приходять хрещений та хрещена, і 
чужа баба. Навхрест ножницями [волосся] вирізати. 
А  ще ножниці треба давати хрещеному, він стриже 
на рушнику. І  той рушник йому залишається на по-
дарок. А перед дитиною ложать – і зараз так роблять – 
книжку, гроші і стопку. За що вперше вхопиться: за 
стопку – буде п’яниця, книжку – буде грамотним, за 
гроші – буде багатим. У мене внучка вхопила книж-
ку, гроші разом. Кажу: «Молодець». Знаєте, збуваєть-
ся, тільки так, якщо зразу. Положили, а вона хватає. 
А. М.: Там на кожух садять. Л. М.: Якщо є, то на той 
[весільний]. Як немає  – то любий. Зберігають [во-
лосся]. У  кого де є. Замотати в бумажичку, у мене 
було в шкатулкі. [Чому потрібно зберігати волосся?] 
Л. М.: Цього ніхто ніколи не говорив. [Скільки його 
зберігали?] Л. М.: Тоже не говорили. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  А.  М.: 
Тепер… [Сміється.] Кажуть, у капусті найшли. Л. М.: 
Або гайстр приніс, аїст, а в нас – гайстр. [...] Л. М.: Ба-
бай і дідора – у Переяславі. А. М.: Тепер такі діти, що не 
злякаються. Л. М.: Я свого меншого колись лякала ба-
баєм, а він підлазить під кровать: «Де Бабай? Покажи».

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  А. М.: Ранше як дитина народиться, 
то світло горить, поки не хрестять. Нехрещена дити-
на  – то її не виносять. І до колодязя [породілля] не 
йде. Тепер, я Вам не скажу… Л.  М.:  Тепер на другий 
день витягне у село – і сама, і дитину. Ото так було. Як 
найшлося, то світло не гасять. 

с. Єрківці
Записала З. Гудченко 2009 р. у с. Єрківці  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Бацан Катерини Петрівни, 1945 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Не робить нічого в свята, постувать, 
а як чуствує погано, то треба, шоб їла. Не можна ні 
дивитись на мерця, ні переходить дорогу. І  на похо-
рон  – трошки провела на дорозі, а на кладовище не 
можна. Попрощатись, як рідне, можна. На вогонь, на 
пожежу дивитись – Боже сохрани! А якшо вже й побі-
гла, то хватайся за спину або якось ззаду себе, за лице 
не хватайся. У нас сваха є – півлиця червоне було, бо 
була пожежа і вона схопилась. Боже сохрани, вагітній 
жінці відмовити, а їй не можна було взять нічого чу-
жого. От ідеш, висить яблуко, якшо ти вирвала вже 
його, то потримай себе ззаду, бо обов’язково буде 
якесь п’ятнишко у дитини. Якшо відмовиш вагітній, 
то, кажуть, усе миші поїдять або моль.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, РОДИНИ  [При родах 
допомагала] повитуха. [...] [Зав’язували пупа дитині] 
валовою чистою ниткою. Її змащували оливою. Бра-
ли, мабуть, у церкві. [...] До породіллі приходили з гос-
тинцями. Повінна бути чиста людина (жінка). З чимсь 
треба йти, з голими руками не можна. Під час родин 
виганяли з хати чоловіків і дітей. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  В купіль дитині 
клали те, шо на Зелену неділю було в хаті: м’яту, любис-
ток, гайвір. Його запарювали. У  киплячу воду в чавун 
кидали, а тоді на дно ночов кидали це зілечко, клали 
подушечку, тоді купали дитинча. І воно пахне на всю 
хату. Воду виливали під дерево: «Вишенько, вишенько, 
прийми дитинки (ім’я казали) лишенько». Тричі каза-
ли. [...] У колиску клали сіно: наволочка, така чистень-
ка, м’якусенького сіна, – і в колисочку. У нас усі вирос-
ли в одній колисці. Дерев’яна, красіво зроблена, а знизу 
вервечки заплетені. І  вервечки, чотири, прив’язують 
до сволока, прибивається крюк до сволока. Ну обично 
ж у хаті один великий сволок і два проміжні, до цього 
проміжного сволока чіпляється матузка, і кручком за 
ту матузку, і над полом колиска ця висить.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Вобще-то, брали друзів, а якшо, на-
приклад, у батьків померла попередня дитина – одна чи 
дві – тоді брали зустрічних кумів. Вийшов із двора і… 
хто йде перший, того й береш у куми. [Скільки брали 
кумів?] Хто четверо, хто двоє. [...] Стелили кожух, під 
кожух хрещений клав гроші, а мати брала дитину і ка-
зала: «Я вам даю народженого, а принесіть мені хреще-
ного». А коли приносили з церкви, тоді знов же на ко-
жух. Так само кум оддає матері дитину і каже: «Я у вас 
брав народженого, а приніс вам хрещеного». У церкву 
брали замотану дитину, а кожух залишається. Тоді ж, 
як принесуть, положать на кожух дитятко. Хрещені 
батьки [несли дитину]. Мама в церкву не йшла. Хреще-
ні брали свічки, ставили за здоров’я дитини. [Тримав] 
хрещений, а потім хрещена. Хрещена приносить криж-
ма – кусок ткані якоїсь світлої. Батюшка на цю крижму 
ложить, і христять дитину. Крижма дитині ця залиша-
ється. З цієї крижми треба шось пошить чи пелюшку 
зробить, шоб іспользовать на дитину. Після повернен-
ня з церкви після хрещення сідали за стіл, святкували 
хрестини. [...] Про кашу нічого не відомо. Це на весіллі 
робили. Квітки не робили. Страви… обов’язково, шоб 
була гаряча страва: капуста, в людей – борщ, а в нас ка-
пусняк. Старалися хрестить не в піст, то й страви були 
не пісні. Якшо у піст, то пісне готували. В мене щитало-
ся, шо була баба пупорізна, але в мій час уже їх не було. 
Крижма дитині [дарують гості]. Маму вітають квітами. 
Бабі-пупорізній дарують хустку.

с. Лецьки
Записала А. Артюх 9 вересня 2010 р.  

у с. Лецьки Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Софії Іларіонівни (С. І.), 1938 р. н., 

 Іваненко Ганни Авксентіївни (І. Г.), 1921 р. н.,  
та Січеник Надії Микитівни (С. Н.), 1935 р. н.

ПОЛОГИ, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ, БАБА-ПОВИ-
ТУХА  С. І.: Хто його зна. Це ж брали баби-бранки. В лі-
карнях не родилися ж. [...] С. І.: Вона, оце ця баба, як 
вона ото дитину бере, вона скаже зараніє, шо з цею ди-
тиною буде. Чи це буде утоплєнік, чи повішеник, буде 
щаслива чи нещаслива. Усе знала наперед. Не знаю, це 

такі були ясновідци якісь уже люди. Чи хтойзна?.. Як 
не получаються роди осьо, дак… І. Г.: Ось я скажу, як 
я чула. Іде вона, щітайте, ця баба, упе́ред у хату не йде 
до породіллі, раньше ж у хаті родили. Дак вона гляне в 
окно, і їй укажетьс: якщо він повіситься, вішеник ука-
жеться, якшо ще щось, дак, кажуть, указується в окні 
отакій бабі. А все це правда чи?.. С. Н.: Це розказують, 
було. А уже вони, було, кажуть, раньше ці бабки ходи-
ли. Вона… чим їх повивать і ловить отих діток, вона у 
вікно заглядає. І шо її укажеться, така судьба дитині і є 
тоді. А то кажуть ті, шо давні, дак розказують. Вона як 
іде, оце гукнули її, дак вона обично в вікно подивить-
ся. І  тоді ж ото, кажуть, вона предсказує. Оце їй по-
казався, ну, як вам сказать, ну, трахтор – значить буде 
трахторист. Хай Бог милує, то вішальник, то от такий, 
шо, кажуть, звіряли. Указалося на тому – воно і зро-
било таке. [...] І. Г.:   Баба-повитуха. С. І.: Баба-бранка 
[під Таращею]. І. Г.: Ну, я замічу, шо ще моя небога ро-
дилася у [19]29 году, так у нас по-сусідські через одну 
хату жила така баба, шо ото повитуха. Це тоді ще як ми 
родились, це в [19]29 году. А ше баба-повитуха була. 
А тоді вже, як стали вже, роділки стали… С. Н.: У селі 
в нас не було. І бабки ловили оце ж діток. Раньше ж… 
[нерозбірливо]. Оці роддоми подкривалися да все. 
А раньше ж бабки роди приймали. Прийде, пупо́винку 
зав’яже… «Баба» [називалася]. [...] С. І.: І це, як, допус-
тім, у неї получаються роди важкі, чи не так… То вона 
якийсь чугун чи горщок, горшки такі були спеціально, 
якось вона його розігрівала того горшка, ложила на 
живіт, підтягувала ту дитину, шоб раньше… Оце таке 
робили. Бо баба в мене одинадцятеро дітей родила. 
Й одного в лікарні не родила. Всі дома. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  С.  Н.: Оцій повитусі, шо 
вона їх ловила, обязатєльно батьки несуть її [вечерю]. 
Як вона в неї ловила… Батьки [несуть]. Ту, шо вона 
приймала дитинку. Вони йдуть до єї. Нє-нє, батьки не-
суть. Батьки тоді їй, тії повитусі. Да-да-да-да, «кутя» 
вона зветься, у  Святвечір  – кутя. Ну шо там приго-
товлять. Вони січас оце кажуть об’являються отамо у 
Западній, дак оце, кажуть, і січас вони кутю носять. 
Це батьку-матері хрещенята несуть же. А  в нас воно 
якось не заведено. Не було. І бабі носили. Но вони сі-
час, кажу, в роддомі їх [народжують]. Я не знаю, з род-
дому… да вони ж туди подарок, видно ж, купляють, як 
забірають немовля. А раньше ж на дому їх ловили. Як 
вони принесуть, вона їх же і дарить. Вони принесли їй 
подарок, а бабушка, ця повитуха… Да, батькам. Батьки 
їх прислали. Ну, який хто придумає [подарунок]. Той 
хусточку, той те, той… чи іграшку яку там, чи шо…

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  С. Н.: Це дітькам вони не-
суть цим уже. Воно називається «пироги». Дак це вже 
як підросте дитина, батько й мати викуповує дитинку 
свою. Счітається. Як хто дак каже: «Да я маленьким 
пирогів не вручала, – да як одружується, тоді каже, – 
оце я разом дарю…» І хрещений батько там і мати або 
повитуха ж ця. Оце я пирогів не принімала, не носила, 
дак тепер, як одружується, воно тоді розплачується. 
І  ту дитину мов воно викупає. Счітається, що воно 
до́лжне. Ну, коли хто надумає розплатиться. А каже: 
«Це я повинен розплатиться із ним. Бо це…». Коли 
воно надумає, тоді іде, розплату цю несе. «Пироги» 
вони називаються. Якщо воно маленьким не понесло, 
дак бува так, що й одружується й каже: «Це я й досі 
не розплатилася». [Чи можуть і маленьким понести?] 
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Можеть. Це воно долг оддало, тоді вже, як одружуєть-
ся, воно собі оце… А  якщо воно не викупило, воно 
тоді повинно… Раньше, було, хлібину спечуть, пше-
ничну. Беруть хлібинку, беруть хустку, беруть там… 
якусь блузу купили. Оце називається «на пирогах» – 
хлібина і подарок. А як тепер, дак купило в городі, ку-
пило подарок, – і віднесло пироги. 

с. Помоклі
Записала І. Щербак 9 вересня 2009 р. у с. Помоклі 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Доценко Анастасії Тихонівни, 1936 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАН-
НЯ ДИТИНИ  Я ходила Галею. П’ять місяців я в лікар-
ню не являлася до кушорки. А  тоді мені моя сестра 
двоюрідна каже: «А ти беременна?» А я кажу: «А хто 
тобі казав?» – «Баба Бєлічка». Баба Бєлічка по очах по-
бачила. Ми робили все. Старі люди казали, шо не мож-
на бити кота, бо на дитині шерсть виросте і плакать, 
кричать буде, як купать. Шерсть колотиме в спинку. 
Не можна не дать беременній того, шо вона попро-
сить. А як не даси, то міль поїсть одежу. Були такі, шо 
користувалися цим. І вимагає, шо їй хочеться. [...] Це 
дуже давно [було]. Мама казали, було таке ранше, шо 
бабусі вдома роди приймали, повитухи. Це при нас та-
кого не було вже. Це вже нам повідомляли про те, шо 
було таке. [Де Ви народжували?] В роділках. [...] [Які 
трави клали у першу купіль дитині?] Оці, шо на Зеле-
ну неділю, ставимо на вікна – гав’яр [аїр] і любисток. 
[Хто перший раз купав?] Як свекруха гарна, совісна, то 
свекруха купа. А як свекруха лиха – сама купай, учись!

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, УВОДИНИ 
ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  З  ким дружили, того брали 
[в куми], або з своїх брали. В мене було по одній парі. 
А було, шо по дві пари брали. [Чи кликали хрещених 
на весілля до хресників?] Да, да, обязатєльно. Подарки 
дарили, а вони молодим гроші. Хрещена готовиться, 
помагала до свайби. [...] Ну воно ж смотря як. Як плаче 
дитя, то якби швидше перехрестить. А як нормальна 
дитинка, то коли придумають, тоді й христять. А  як 
ото ж дуже плаче, тоді вже ж у шість неділь. [Що кум 
брав на хрещення?] Хлібину брав, гроші платив у церк-
ві. [Хрещена] крижма брала, матерія така із магазина. 
Тоді ж у церквах платили, тепер по домах христять. 
[Чи можна нехрещене дитя нести до баби-шептухи?] 
Ні, баба тоді не читає молитви над ним і нічого не ро-
бить. [...] [Що казали куми, коли приносили дитину 
з церкви?] Казали, шо брали рожденого, а принесли 
хрещеного. Гуляли хрестини. [Кого кликали на хрести-
ни?] Рідних, сусідів, хто такий непоганий. [Чи кликали 
акушерку?] Ні, вона в нас була стара, стара, баба вже. 
[...] У церкву ходить не можна було шість неділь. [Чи 
ходила вона до церкви на вивід?] Ні, просто ішла і все. 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ», ЛІКУВАННЯ 
ДИТИНИ, ВРОКИ  Кажуть, шо як одлучить мати дити-
ну од грудей, а потом знову годує, то вона буде погана 
на очі. Кажуть: «Двічі одлучена». То людина нещасна – 
вона й сама не зна, шо вона така. [...] У нас була шеп-
туха. Вона молитву читала, купать загадує в чомусь: 
у голлячках вербових, у траві з обніжка… І якшо його 
пристріли, то баба пошепче – воно зразу й заснуло. [...] 
Є людина всяка – подивиться – і не пройшло дитині. 
То ховають дитину, шоб не спристрітив хто.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ», ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРО-
ГИ»  [Як дитина підростала, чи носила вона вечерю 
хрещеним на Святвечір?] Ні, ні, в нас цього не заве-
дено. [А  куми?] Ні, не носять. А  я, як була в гостях 
на Роздво в Дніпропетровську, дак так же: наварили 
кутю перед Роздвом, баба понакидала їм у кружечки, 
пов’язувала у хусточки, і вони побігли до хрещених. 
А  в нас цього нема. Скрізь обряд неоднаковий. [...] 
[Кумам] пироги носили. Як приготовишся, так і поне-
сеш. Не вибирали якогось дня особенного. 

ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ, ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  [Як у вас 
кажуть на маленьку дитину до року?] Дитина казали, 
по імені називали. [Як називають хлопців і дівчат, які 
вже ходять гуляти?] Парубки і дівки. [Як називають 
наречених?] Молодий і молода. [...] [Як називали ді-
вчину, що дитину без шлюбу народила?] Покритка, 
[ставилися] нормально. [Дитина]  – байстрюк. Ну це 
вже так, як по злу, називали. А так дитина обикновен-
на. В нас такого не було, шоб ображали дітей. 

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Острів
Записала О. Таран 17 липня 2008 р.  

у с. Острів Рокитнянського р-ну Київської обл.  
від Кашуби (Соловей) Ольги Василівни, 1927 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ  У празники в 
основному не треба робити. [Шити, прясти] можна в 
буденні дні. Не треба бити кицьку, собаку, бо, кажуть, 
дитина буде мохната. Мох, мошок буде такий по всьо-
му тілі маленький. Моя рідна мати навіть, було, нам 
наказує: «Дівчата, як узнаєш, що вагітна, кота й соба-
ку не торкать ногою». Такий обичай є в селі. [Чи може 
вагітна переступати через щось?] Не знаю, мені ніхто 
нічого не казав, але я знаю, що і зараз ніж і сокиру не 
переступаю. Сама по собі – не треба. [...] [Як називали 
першу дитину?] Первісток. [А останню] – вишкребок. 
Так навіть кажуть на людину, особенно, якщо вона 
таке миршавеньке, поганеньке таке.

ПОЛОГИ  [Де ви народжували?] В лікарні. [А раніше?] 
Зараз вам розкажу. Родився мій брат у 1940 році. Я хо-
дила вже в шостий клас. Приходю я додому, я ж знаю, 
що мати вагітна, бо бачу  – живіт. Батько на роботі, 
діти в школі. Мати ходить по хаті і сильно стогне. На 
долівці – бо не пол, а долівка в хатах була до войни – 
настелено. Я знаю, що мати уже буде, прийдеться, що 
вона буде лягать. Вона каже: «Кидай книжки, і через 
дві хати баба повитуха. Біжи до баби до Насті і скажи: 
“Бабо, йдіть до нас”. Баба зна чого». Я побігла: «Бабо, 
так і так». Прибігаю, лежить мати і хлопчик коло неї. 
Сама народила. Ну, вже дев’ята дитина. Померли, а 
троє було живих, а це четверте народилось. Баба каже: 
«Ой, гойда, стару книжку. Я до книжки відріжу пупа, 
може, буде учитель». Баба одрізала пупа, а тоді згор-
тає, а там на постелі зверху рядно біле простелене, 
самоткане таке. Так було май місяць, перед Миколою, 
згортала вона це все рядно, клала туди кусок мила, 
й город перейти  – Ворсклочка така тече невеличка, 
де моя родіна, каже: «Іди, дочко, випереш». А жито 
таке – вище од мене! Я ж дівчинка невелика тоді була. 
Я йду, оглянуся, а мені страшно хочеться подивитися, 
що в тому рядні. А ніде нікого немає, я на своєму горо-

РОКИТНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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ді розстелила рядно, роздивляюся, а там – такі плівки 
і кров. Вже я заспокоїлась, пішла, гарно випрала – біле 
рядно, нема нічого геть. Воно ж текуча вода. Прийшла 
до хати, баба ця мене ще й похвалила: «От добре, що 
дівчинка. Хіба б я хлопця послала?».

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ 
ДИТИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  [Як називали бабу, 
яка приймала пологи?] І бранка, і повитуха. [Чи може 
така баба піти і на наступний день ще прийняти у ко-
гось дитину?] За таке не скажу. [Скільки днів ходить 
така баба до породіллі?] Тоді люди були здорові. Вона 
полежить два дні, встає та варить їсти. Тоді здоро-
ві люди були. [Їй] давали матерію. Не гроші, а мате-
рію. [...] Мого брата одрізала [пуповину] і положила. 
А тоді, як прийшов батько з роботи, то мати сказала: 
«Візьми, Василь, оте замотане в тряпочку, викопай 
ямку десь так під забором і закопай у дворі». То ж є 
приказка, де пуповина закопана, де пуп закопаний, 
туди людину тягне, там його родіна. [...] Найперше, 
вони [повитуха] у печах [воду гріли], бо газу ж не 
було, щоб була тепла вода. То вона ще й скупає, баба. 
Вона покаже як. Ночви були такі дерев’яні, тепер же-
лізні, тепер ванночки. А як я своїх купала, були ночви 
желізні. Вона каже, що класти зілля, листочки верби, 
листочки любистку, листочки барвінку. А є насушене 
в людей [на зиму]. [...] В старину то батюшка давав. То 
такі є імена, що людина б віками не схотіла. Батюшка 
дав: він дивиться у книжку, а там у книжці написано. 

РОДИНИ, ВІТАННЯ БАТЬКА  [Чи справляють у вас ро-
дини?] А як же? [Приходили], як хазяйка очуняє. На 
родини ніхто не готовиться, вони йдуть і несуть. У нас 
такий обичай. І на свадьбу йде на третій день: та яєць 
нажарить, та вареників наварить, та картоплю нату-
шить. [Що дитині тоді несли?] Подарки. [Таке], що 
надівать. А хто багатий, то може і принести золотого 
хрестичка. Можна все нести. [...] [Як вітали батька?] 
Поздравляли та й усе. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Коли сорок день пройде од наро-
дження, тоді можна хрестить. Куми вибираються по 
любві. Жінка собі куму обирає, а батько – кума. Є так, 
що одна пара похрестить геть усіх. І  раніше, і тепер 
так. Є  так, що міняють, як хто хоче. [Чи може дити-
ну хрестити вагітна жінка?] Нє. Гріх для неї. Ніхто і не 
йде, просить вагітну. [Чи може кума нести дитину до 
хреста, якщо у неї менструація?] Ні. Коли меністрація 
[менструація] і в церкву не можна йти, хоть і не вагіт-
на. Одкладають хрестини. [Чи бувають випадки, коли 
відмовляються від кумівства?] Було. Розумні люди не 
будуть свариться. Як там не було, а батьки дитини ка-
жуть: «Хай Бог простить, а я тобі прощаю». Як дуже 
боліє дитина… А раньше які там лєченія були?! То тре 
йти на дорогу – і кого зустрінеш, і тих людей бери за 
кумів. Оце зустріла жінку: «Ти будеш моя кума». Про-
йшла трохи – чоловіка зустріла: «Ти будеш мій кум». 
[Чи можуть такі люди відмовитись бути кумами?] 
Всяк може буть. Я такого не чула. [Як запрошують на 
хрестини?] Прошу бути вас моїм кумом. Іди, охристи 
мені сина чи дочку. [І вони погоджуються і признача-
ють день?] Да. [...] Кума приносить матерію і вбрання 
дитяче – крижмо. Кум нічого не приносить. Мені мати 
моя казала так: «Простелиш на долівці кожух. Спов’єш 
дитину і обов’язково краєчкою щоб пов’язать, підпере-
зать». Я так і зробила – сповила, стрічечкою підв’язала. 
Сповила і положила на той кожух. А кум тоді підхо-

дить і бере його з того кожуха і йдуть уже [хрестити]. 
[Чи йде у церкву мати дитини?] Якщо дитина мала. 
[Вона не залишається в хаті?] А там хіба нема родичів? 
[Чи є баба на хрестинах?] Є.  [Як таку жінку назива-
ють?] Баба та й усе. [Куди кладуть дитину, як прине-
суть з церкви?] На кровать чи лежанку. [Що клали під 
кожух?] Наче нічого. За стіл хрещені [сідають], та вгос-
тять їх. Випить дадуть і закусить, що є. А цього ж дня 
будуть приходить і на хрестини люди. [Чи роздають 
у вас на хрестинах квітку чи букети?] Ні. [Чи існував 
цей звичай раніше?] Я не знаю. [Чи можна визначити 
за поведінкою дитини на хрестинах її долю?] Не знаю.

ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ 
ВІД ГРУДЕЙ»  [Куди дівають перший зуб?] Кажуть, на 
горище викидать. Не  знаю, щось же приказують. [...] 
Мати зна, скільки тре. Уже йому год чи перейшло за 
год, то треба одвертать його. То одламують кусочок 
хліба, дають. Воно бере уже руками, дають йому в 
руки, і мати грудь від його віднімає – і це все. Я й сама 
відлучала. [Каже] якось там: «Переходь на свій хліб». 
І воно там і гризе той хліб. Ну, год дитині. А тоді є ж 
ото люди, що погані на очі. Це од того, що відлучила я 
дитину, і пройшло день чи два, і воно сильно заболіло. 
Що ж йому робить? То мати знов йому цицьку. А тоді 
погані в його очі. Так, кажуть, що воно є. Мати-то знає.

«ПОСТРИЖИНИ»  [Чи у  рік дитинку стрижуть у вас?] 
А як же. Стриже хрещений батько. Він почне тільки. 
Садовлять на стуло дитину, і хрещений батько тричі 
стрижне. А  тоді воно плаче, знаєте, дитина. Чужий 
дядько… То тоді батько бере і стриже батько його. [Чи 
усе волосся зістригають?] Да.

ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Засупоївка

Записала С. Захарченко 10 вересня 2009 р.  
у с. Засупоївка Яготинського р-ну Київської обл.  

від Янко Ганни Павлівни, 1929 р. н.,  
родом із с. Капустинці Яготинського р-ну Київської обл.,  

та Головатої Марії Григорівни, 1953 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Як празник – ні батьку ні матері, ні діду, 
ні бабі робить нічого не можна, бо не така буде дитина. 
Колись в одних було таке. Чоловік на Великдень почав 
рубати дрова. Жінка почула, вискочила й сказала, щоб 
не рубав. А все одно дитина родилась без пучки. Друга 
білила у празник, дак дитина родилась із білим пасмом 
на голові. Курицю не можна різать, собак і котів бить, 
бо щось і получиться на дитині. Беременній не можна 
йти на похорон. А як до родичів близьких та треба йти, 
то клали жито – чи за пазуху, чи в карман. І коли гряз-
на жінка [з місячними] – теж так само.

ПОЛОГИ, «НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ», РОДИНИ, 
ВРОКИ, НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  При потугах [породілля] 
дула у пляшку. Мати родила менших дітей вже сама, 
без допомоги баби. [...] Якщо родиться дитя у «сороч-
кі», то буде щасливе, і як всциться під хрестом – теж. 
[...] Провідування породіллі називалось «зализини». 
Чоловіки не йшли провідувать, тільки баби  – і не з 
пустими руками. Несли варенички, пиріжечки. [...] 
Дитині чіпляли шпильки для всяких очей. [...] Дити-
ну нехрещену ховали на кладовищі, приховували до 
родні. У Засупоївкі у рові біля кладовища [ховають]. 
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м. Київ. 2006 р. 
З архіву М. Олійник

м. Київ. 2005 р. 
З архіву Л. Красновид

с. Дубова 
Уманського р-ну 
Черкаської обл. 
1981 р. З архіву 

Н. Ващенко 

м. Стрий  
Львівської обл. 1989 р.  

З архіву Ю. Бецко

с. Дубова 
Уманського р-ну 
Черкаської обл. 

1958 р. 
З архіву Н. Ващенко

м.  Київ. 2016 р. 
З архіву Л. Слободянюк

с. Літки  
Броварського р-ну 

Київської обл. 1973 р. 
З архіву Л. Сотник

Полтавщина.  
Перша половина ХХ ст.  
З архіву О. Омельченко

с. Жолобок  Білопільського р-ну  
Сумської обл. Середина 1950-х рр.

З архіву Ю. ВишницькоїIM
FE
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2. Андрушів-
ський р-н  
Житомир-
ської обл. 
1960 р. З архіву 
Г. Лук’янчука

1. м. Сміла 
Черкаської обл. 
1955 р.

3. с. Замагора 
Верховинсько-
го р-ну Івано-
Франківської обл. 
З архіву  
Ю. Буйських

4. м. Харків. 1926 р. 
З архіву Е. Зуба

7. м. Стрий 
Львівської обл. 1976 р. 
З архіву Ю. Бецко

1 2

3 4 5

6 7

5. с-ще Заводське 
Конотопського р-ну 
Сумської обл. 2008 р. 
З архіву Н. Литвинчук

6. м. Умань 
Черкаської обл.
З архіву В. Отрок
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4. с. Теплівка 
Пирятинського р-ну 
Полтавської обл. 1959 р. 
З архіву О. Михолат

3. с. Мурафа 
Шаргородського р-ну 
Вінницької обл. 
З архіву Н. Свєтніцької

1. с. Літки 
Броварського р-ну 

Київської обл. 
1961 р. 

З архіву Л. Сотник

2. с-ще Заводське 
Конотопського р-ну 
Сумської обл. 1988 р. 
З архіву Н. Литвинчук

5. с. Завадка  
Воловецького р-ну 
Закарпатської обл.  

Початок  ХХ ст. 
З архіву Є. Гайової

7. с. Гнідин 
Бориспільського р-ну 
Київської обл. 1981 р. 
З архіву Л. Трохимчук

6. с. Жолобок 
Білопільського р-ну 

Сумської обл. Середина 
1960-х рр. З архіву 

Ю. Вишницької

1

3

6

1

4

5 7

2
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1, 2. с. Вирівка 
Конотопського р-ну 

Сумської обл. 1959 р.  
З архіву А. Калишенко

4. с. Воронівка 
Городищенського р-ну 

Черкаської обл. 1960-ті рр.

5. с. Кошари 
Конотопського р-ну 
Сумської обл. 1952 р. 
З архіву Н. Литвинчук

6. Емігрант із м. Турки 
Львівської обл. 
Друга половина ХХ ст. 

7. Київщина. 1918 р.
З архіву О. Боряк

1 2

4

3

7

6

5

3. м. Хуст  
Закарпатської обл. 1955 
р.  З архіву М. Пилипчак
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х. Хроли Харківського р-ну 
Харківської обл.  

1946–1947 рр.  
З архіву Е. Зуба

Баба-повитуха  
Феодосія  

Федорчук  
з онукою.  

с. Волосківці  
Острозького р-ну 

Рівненської обл. 
З архіву  

Г. Бондаренко

с. Літки  
Броварського р-ну  

Київської обл. 1972 р. 
З архіву Л. Сотник

м. Стрий  
Львіської обл. 2016 р.
З архіву Г. Кравцової

м. Нова Каховка  
Херсонської обл. 1963 р. 

З архіву К. Ткаченко

с. Літки Броварського р-ну 
Київської обл. 1972 р. 

З архіву Л. Сотник

с. Гостинне Білопільського р-ну 
Сумської обл. 1972  р.  

З архіву Ю. Вишницької
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6. с. Великі Сорочинці 
Миргородського р-ну 
Полтавської обл. 1961 р.
З архіву О. Омельченко

4. м. Стрий 
Львівської обл.
1960 р. З архіву 
Ю. Бецко

7. м. Київ. 2006 р.  
З архіву М. Олійник

3. с. Літки  
Броварського р-ну  

Київської обл. 1973 р. 
З архіву Л. Сотник

1. м. Стрий Львівської обл.
1989 р. З архіву Ю. Бецко

2. с-ще Заводське 
Конотопського р-ну 

Сумської обл. 2008 р. 
З архіву Н. Литвинчук

4

7

1

5

2

5. м. Хуст  
Закарпатської обл.   
 1975 р. З архіву М. 
Пилипчак

6

3
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с-ще Заводське 
Конотопського р-ну 

Сумської обл. 1983 р. 
З архіву Н. Литвинчук

м. Стрий Львівської обл.
1990 р. 

З архіву Ю. Бецко

с. Зоряне Христинівського р-ну 
Черкаської обл. 1960 р. 
З архіву Л. Трохимчук

с. Теплівка 
Пирятинського р-ну 

Полтавської обл. 
1977 р. З архіву 

О. Михолат

смт Замглай 
Ріпкинського р-ну 

Чернігівської обл. 1966 р. 
З архіву О. Щербак

 с. Жолобок Білопільського р-ну 
Сумської обл. 1961 р.  
З архіву Ю. Вишницької

с. Дубова Уманського р-ну 
Черкаської обл. 1958 р. 

З архіву Н. Ващенко
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с. Воронівка  
Городищенського р-ну  

Черкаської обл. 1960-ті рр.

м. Шумськ 
Тернопільської обл. 1966 р. 

З архіву О. Шалак

м. Калинівка 
Вінницької обл. 2005 р. 
З архіву Л. Красновид

с. Острійки 
Білоцерківського р-ну 
Київської обл. 1996 р. 
З архіву Ю. Бідношиї

м. Київ.  
З архіву К. Чаплик 

Паладина Христинюк (1904 р. н.) Паладина 
Витребенчук (1904 р. н.) з правнучкою Оксаною. 

с. Замагора  
Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл. 2012 р. 
З архіву Ю. Бідношиї
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7. Пострижини. 
м. Сміла Черкаської обл. 1977 р. 

6. Пострижини. с. Гнідин 
Бориспільського р-ну Київської обл. 

2013 р. З архіву К. Яременко

Паладина Христинюк (1904 р. н.) Паладина 
Витребенчук (1904 р. н.) з правнучкою Оксаною. 

3. с. Дубова Уманського р-ну 
Черкаської обл. 1981 р. 
З архіву Н. Ващенко 

5. м. Київ. 2012 р.  
З архіву О. Михолат

1, 2. Колиски в польових умовах. Великоберезнянський р-н Закарпатської обл. 
Початок ХХ ст. З архіву Є. Гайової

3 4

6

7

5

21

4. м. Хуст Закарпатської обл.  
1958 р. З архіву М. Пилипчак
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2. с. Кочерів 
Радомишльського р-ну 
Житомирської обл. 
З архіву О. Кондратенко

3. с. Білогородка 
Києво-Святошинського р-ну 
Київської обл. 
З архіву Л. Тарасенко

4, 5. с. Бузова Києво-Святошинського р-ну 
Київської обл.   
Етнографічний комплекс  
«Українське село». 2016 р.  
З архіву Л. Слободянюк

1. м. Київ. 2016 р.  
З архіву 
В. Білошицької1

4

2

3
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с. Петро павлівське Бориспіль ського р-ну  
Київської обл. 2012 р. З архіву К. Яременко

1, 2, 3. м. Київ. 2009 р.  
З архіву К. Чаплик

4. м. Конотоп 
Сумської обл. 

2005 р. 
З архіву Н. 
Литвинчук

5. м. Київ. 
2012 р. 

З архіву 
О. Михолат

1

2

3

4 5
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Черкаська обл. 
Середина ХХ ст.

м. Калинівка 
Вінницької обл. 1958 р. 
З архіву Л. Красновид

м. Сміла Черкаської обл. 
1977 р.

Черкаська обл. 
Межа 1960–1970-х рр.

м. Калинівка 
Вінниць-
кої обл. 
1989 р.  
З архіву 
Л. Красновид

с. Пащенкове  
Білопільського р-ну  

Сумської обл. 1970-ті рр.  
З архіву Ю. Вишницької 

с. Заворичі Броварського р-ну Київської обл. 1985 р.  
З архіву Л. Красновид

м. Київ. 1981 р. 
З архіву Н. ВащенкоIM
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Ляльки-мотанки. Автор Н. Свиридюк. м. Полтава

1. Лялька з трави та соломи. 
Автор М. Щавінська. м. Київ. 
2005 р.
2. Ляльки з лляних ниток. 
Автор Т. Макаренко. м. Дніпро

Ляльки «Наталка і Петро» 
(текстиль, порцеляна). 

Автор Т. Федорова. м. Ірпінь 
Київської обл. 2003 р.

Плетіння з соломи. 
Автор М. Кравчук та учні

1

2

IM
FE

www.etnolog.org.ua



208

2. Свищик «Баранець»
(глина, розпис).

смт Опішня 
Зіньківського р-ну 

Полтавської обл. 
1960–1970-ті рр.

3. Свищик «Вершник»
(глина, розпис). 
смт Опішня 
Зіньківського р-ну 
Полтавської обл.

4. «Жінка та чоловік»
(глина, розпис). 
смт Опішня 
Зіньківського р-ну  
Полтавської обл. 

1. Свищик «Вершник» 
(глина, розпис). 

Автор М. Тарасенко.  
с. Дибинці 

Богуславського р-ну 
Київської обл. 1970-ті рр. 

6. Свищик «Панна 
з чайкою» (глина). 

смт Опішня 
Зіньківського р-ну 
Полтавської обл.  

1970-ті рр.

7. Свищик «Панна 
з птахом» (глина, 

розпис). смт Опішня 
Зіньківського р-ну 
Полтавської обл.  

1970-ті рр.

5. Свищики 
«Олень» та «Баранець» (глина, розпис). 

смт Опішня Зіньківського р-ну  
Полтавської обл. 1960–1970-ті рр.

1 2

3 4

5

6 7
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Дитячий музичний інструмент окарина 
(глина). м. Київ. 1975 р. 

Іграшка «Ведмедики» (дерево). 
Автор І. Приходько. с. Дударків 

Бориспільського р-ну Київської обл. 

Дзеркало-
торохтушка (солома). 

м. Луцьк. 1992 р.  

Брязкальце 
(солома). с. Купичів 

Турійського р-ну 
Волинської обл. 2003 р.

Скринька «Качка» (дерево). 
Автор І. Приходько. с. Дударків 

Бориспільського р-ну Київської обл. 2003 р. 

Дитячий іграшковий стіл і стільці (дерево). 
Автор В. Виноградський. м. Київ. 1970 р. 

Дитяча іграшкова шафа (дерево). м. Яворів 
Львівської обл. 1980 р. 

Іграшка «Коник» (дерево). 
Автор І. Приходько. с. Дударків 

Бориспільського р-ну Київської обл. 2003 р. IM
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Колиска. с. Великі Будища Диканського р-ну 
Полтавської обл. Музей українського весілля. 

Світлина Г. Бондаренко

Колиска.  
м. Вишгород Київської обл.  

Музей давньоруського гончарства. 
Світлина Г. Бондаренко 

Дитяче ліжечко  
в інтер’єрі хати.  

Світлина Є. Гайової

Балабони з «очима» та пояс жіночий 
над колискою. Полтавська обл. 

Світлина С. Щербань

Колиска.  
с. Микуличин Івано-
Франківської обл.  
Музеї звичаєвої символіки 
Гуцульщини
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м. Світловодськ
Записала М. Курінна 16 травня 2012 р.  

у м. Світловодську Кіровоградської обл.  
від Щукіної (Тимофєєвої) Любові Дмитрівни, 1934 р. н., 

родом із м. Новогеоргіївська Кіровоградської обл. 
(нині затоплене водами Кременчуцького водосховища)

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ [Чи були баби-повитухи 
в селі?] Обязатєльно. Ну, бабушка тожє всєх рожала 
дома. Обязатєльно била повітуха. В больніци ж тогда 
нікто нє ходіл. Обязатєльно бабушка-повітуха била. 
[...] Я знаю, прі мнє жєна дядіна рожала, тожє бабка 
прінімала. Ну, мєня ж нє допустілі, я нє відєла про-
цєсса. Но повітуха била, всьо она дєлала, пуповіну об-
рєзала і обмивала ж рєбьонка. [Чи використовувала 
вона якісь відвари?] Нєт, просто кіпячьоная вода і 
тряпкі. І всьо. Так било. Ну, я ж говорю, я в процєссє… 
Ну, что?.. На второй дєнь встала і пошла работать. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  [Як раніше імена дітям ви-
бирали? За святцями?] Да. У  бабушкі, допустім, двє 
Наді било, двє Марусі било. Да, да. Двє Насті било у 
бабушкі. Да, да. То малєнькая, а то большая. Бабушка 
каждий год рожала, у нєйо погодкі били. Ето ж в етой 
хате сволок бил такой, називался. Дєрєвянная такая 
квадратная… она чєрєз всю комнату і кухню проході-
ла. І тут двє люлькі у бабушкі вісєло всьо врємя. Крю-
кі так і осталіся. Всьо врємя. Потому што тому год, а 
того ужє роділа. Так шо…

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ РАЙОН *

с. Кошаро-Олександрівка
Записала Г. Бондаренко 16 липня 2002 р.  

у с. Кошаро-Олександрівка  
Ульяновського р-ну Кіровоградської обл.  

від Хоми Павла Теодоровича, 1932 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА  Да, на мерців [не 
можна дивитися], да. Нічого не робити. На пожари 
шоб не перелякалась. Бо де, кажуть, хватнеться – там 
будуть чорні плями. Вишивати, шоб не… [...] Раньше 
ж цих лікарів не було, була бабка-повитуха. Була, була, 
її звали Катерина, а сина Максим. Так ота Катерина 
була повивальною бабкою. Давали обов’язково [по-
витусі подарунок на хрестинах]. Ну, конєшно, баба ця 
була як почотний гость у хаті, як баба-повитуха. 

* До 2016 р. – Ульяновський р-н.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «НАЗНАЧЕНА БАБА»  От вмира-
ють діти. То тоді так казали, шо треба, кого встрінеш 
на дорозі, того брати за кумів. [Скільки у вас кумів 
брали?] Хто як. Чотири, шість. Приносять хліб, без 
хліба ніхто не йде. Приносять хліб і крижму. От із цим 
крижмой і ідуть до церкви. [...] Дитину тоді садять чи 
ложать, як воно маленьке, на крижму, і кругом она ви-
носить. Ну, в церкві, я знаю. Це одна пара, там друга, 
як там… Скільки там кумів. В  колиску [клали після 
хрещення], вони були плетені колиски. А  тепер не 
знаю, як воно. Хто шо мог [готував]. А куми, як си-
дять уже за столом, то це ж повивальна бабка каже: 
«Пили, їли, а тепер треба, шоб отблагодарили». І оце 
скидають подарки. Це кажуть: «На мило треба гроші, 
а це на пелюшкі». І  оце плати. [...] Бабу обязатєльно 
[призначали на хрестини].  

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Як тільки 
[ходити] ото починає, так ножиком стука поміж нож-
ками, розрізать наче. Да, пута розрізають. [...] В  рік 
[стригли дитину]. Кумів [запрошували]. Ну чого?.. 
Як воно таке, як уже ходить хорошо, то клали [різ-
ні предмети перед дитиною], шо вибере. Там голка в 
шось заструмлена, там кусочок матерії, ну, таке там, 
кожі кусочок, – шо вибере, то тим буде, так казали. Чи 
ковальом, чи шевцем, чи кравцем, чи…

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  І вечерю на Різдво носили, 
обєзатєльно подарок там, чи хустку, чи там на кофту, 
чи шось там таке. І обязатєльно, як різдвяні свята, то 
це – калачі, а як так – то хліб.

Записала Г. Бондаренко 17 липня 2002 р.  
у с. Кошаро-Олександрівка Ульяновського р-ну 

Кіровоградської обл. від Кузьменко Людмили Антонівни

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ, РОДИНИ  У нас 
був дід, Пастушенко, той приймав у нас [пологи]. Ну, 
не знаю, він у нас був і фельшер, і акушер. У мене він 
старшого хлопчика приймав. [...] Це [родини] в нас 
було і зараз є, шо приходять, например, осьо наро-
дила, друзья всі поприходять. Родини. Обязатєльно, 
там чи пальоночки, чи повзуночки [приносять], об-
язатєльно.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», 
КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ А  більшенство ба-
тюшків приходять додому [хрестити дитину]. [...] 
Куми, ну, якщо дитинка маленька, вони приносять 
там матерію чи там простінь, чи покривало, чи там 
скатерку. Воно ж маленьке. [Скільки у вас кумів при-
йнято брати?] Хто скільки хоче. Ну, саме главне – тре-
ба брати дві пари або чотири пари. Да, оце нанашки. 

КІРОВОГРАДСЬКА  ОБЛАСТЬ
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[І  зараз так кажуть?] Нє, у нас нема. У  нас хрещена 
мама, хрещений батько. [...] У нас на цей… у нас квіт-
ки роблять і дарують на хрестини. Ну, осьо роблять 
хрестини, садять куми за стіл, всі рідні сідають, при-
глашонні. Кумам дають по пару калачів. А такім при-
глашоннім  – по калачові. [І  зараз так роблять?] Да. 
І роблять цвіточку. Ну, з чого-небудь букет цвітів, бе-
руть водичку, мочають, хрестять, а тоді кум кладе гро-
ші на коляску. Да, [квіти] забирають з собою. [З чого 
робили квітки?]Ну, безсмертники чи жито, висилькі, 
ну, вобщем, це усьо. Бабушка довжна [робити квіт-
ки]. Бабушка довжна бути онукина. [...] Вони [хрещені 
батькі] приносять на дєнь рождєньє, а похресники не-
суть вечерю на Святий вечір, і вони їм дарять подар-
ки. На Паску всєгда. 

Записала Г. Бондаренко 16 липня 2002 р.  
у с. Кошаро-Олександрівка  

Ульяновського р-ну Кіровоградської обл. 
від Герасименко Олександри Василівни, 1927 р. н.

ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, РОДИНИ  Місце баба під дерево ховала. 
Зараз же в больниці рожають, а тоді на печі рожали, 
бабу гукнули та і все. [...] Тільки жінки [приходили]. 
Мили ноги. Бабі миють ноги. [Нерозбірливо] або ро-
дичку. І зараз теж, як дитя народилося, кажуть: «Підем 
ноги мить». І збираються молодиці… Сорочку, чулки, 
колготки [несли з собою]. Раньше ж не так. Раньше 
ж ткане полотно було, так два метри як полотна або 
хустка ткана. І йдуть на родини, но ходили тільки старі 
баби. А січас ідуть ноги мить, всі вряд. [Чи баба стави-
ла могорич, коли їй мили ноги?] Аякже. Гуляють.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  У нас беруть і по дві пари [кумів]. 
Але більш – одна пара. Крижмо [несуть на хрестини]. 
І зараз так називаються – «крижмо». На крижмо не-
суть тканину больш, шоб на плаття було. І в церкві, 
як батюшка вже похрестить і питає: «У  вас є криж-
мо?» – «Є». Витягує це крижмо, то ложать дитя на це 
крижмо. І  в цьому крижмі приносять до матері. [...] 
Несуть в церкву. В  церкві перехрестять. Приносять 
додому. Куми батькам кажуть: «Брали у вас рожденеє, 
а принесли вам хрещенеє». Кажуть [зараз так само]. 
В руки отдавали матері. Да, возили [бабу] в магазин. 
А баба купила чи з дому брала бутилку, канфети. По-
плясали, покричали. Бабу привезли, два раза переки-
нули. Ну, а тоді кума і куму везуть, тоже до магазіна. 
Постелять там [у тачці]. А як понапиваються, у воду 
кидають куму і кума, і хто стоїть п’яний. Накидають, 
кричать. [...] Варили гречневу кашу. А так – налисни-
ки, картошку – це раньше. А січас уже салати, майо-
нези. А раньше борщ варили або капусняк із м’ясом 
варили, картошка тушена.

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН

с. Казавчин
Записала О. Бабенко 25 липня 2008 р.  

у с. Казавчин Гайворонського р-ну  
Кіровоградської обл. 

КУМИ  Куми – це названі батьки. Вони повинні до кінця 
життя за ту дитину відповідати. Раніше так було: якщо 
вибирають куму, то це – друга мати, хресна мати. Якшо 

шось з батьками ставалося, то це був святий обов’язок 
для хресних батьків тих дітей, хрещеників, вивести в 
люди, поставити на ноги. А зараз хто як. Я брала свою 
рідню, а мій чоловік взяв свого друга. [Чи можна було 
відмовитися від кумівства?] Колись казали, шо не 
можна. Якшо кличуть кумом, то треба йти. [Скільки 
пар кумів брали?] Кумів вибирали одну пару. А всі, хто 
були присутні, вони теж щиталися кумами. [Чи було 
перехресне кумування?] Може, тоді і було. Я шось не 
пам’ятаю. Мама не казала, шо так не можна було ро-
бить. Вона знала, коли шо можна, а шо не можна.

ХРЕСТИНИ  Хрещена [на хрестини] обов’язково бра-
ла крижму: чи простинь, чи покривало, чи відрізок 
тканини, чи великий рушник. З  тканини батьки мо-
гли пошити плаття чи сорочку. Тканина була дорога, 
це був дорогий подарок. І  ця крижма повинна бути 
тільки для цієї дитини. [Кого запрошували на хрести-
ни?] В основному рідню. [...] [Які страви готували на 
хрестини?] Основна страва – борщ, картошка тушена 
з м’ясом, капуста тушена з шкварками, голубці, узвар. 
Це щиталися святкові страви. А  зараз  – то і салати 
всякі, і нарізка.

Записала О. Бабенко 26 липня 2008 р. у с. Казавчин 
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.  

від Хам’янчук Катерини Єфремівни, 1923 р. н. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕ-
РЮ»  А  то тайно дітей хрестили, навіть комуністам 
хрестили. В нас жінка хрестила, дяком була. [Чи мо-
гла жінка бути дяком?] Так, лише не можна жінкам у 
вівтар ходити. Що треба, то вона говорила. [...] З рід-
них забирали кумів до малютки. То ця дитина вже має 
крьостних батьків. [Чи було перехресне кумування?] 
Теж було таке. [Чи можна було відмовлятися кумува-
ти?] Не можна. От хіба що яка жінка має менструа-
цію, то не можна було і до дитини йти, і до церкви. 
Бо вона – нечиста людина. [Скільки пар кумів брали?] 
Найменше – одну пару. А то і дві, і три пари. [Як Ви 
до батьків своїх зверталися?] На «Ви». [Як називали 
хрещених?] Нанашко і нанашка. [Якщо помирали рід-
ні батьки, чи хрещені забирали хресників на вихован-
ня?] Я не знаю, щоб у нас таке було. [...] Хрещеники 
носили вечерю своїм хрещеним на Різдво. Несли ка-
лач, ті дають гостинці похреснику.

с. Таужне
Записала Т. Величко 24 липня 2008 р.  

у с. Таужне Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.  
від Скрипник Меланії Іванівни, 1935 р. н.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Дитину хрестили в неділю. Цей 
мій [син], як захтів Христа, та й вночі хрестили. Пла-
кав, кричав, шо нічого не можна було зробити. Дити-
на заслабла, він Христа так захтів. Це так дитині тоже, 
як захоче Христа, оце так буде виробляти. Ми понесли 
до Христа вночі його, а батюшка каже: «Що ви мені 
принесли вночі хрестити дитину? Обикновенна дити-
на, здорова. Він Христа, – каже, – захтів». Батюшка так 
сказав. Я принесла дитину [додому], впало, як порося. 

КУМИ  Хрещених беруть, то вже хто скілько хоче. Я лиш 
взяла кума і куму, а хрестили вночі. А хрестили то ді-
тей, робили хрестини такі як треба. Ну вже давали ка-
лачі, квітки давали за нього. Вже багацько людей було, 
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душ п’ятдесят чи шістдесят. Хрестили в церкві. В нас 
тут була стара церква. Купили половинку хати і там 
храм зробили в нас. Тоді, як я хрестила діти свої, то 
було так як треба. Тоді запретили батюшкам хрести-
ти діти, ми крадькома робили і хрестили. Я хрестила 
в 1955-му році, то це ше було всьо вільно, хрещення, 
а вже після 1955  року, то тоді… А  тоді вже запрети-
ли, десь то після 1961-го року, десь то стало складніше. 
Все одно люди хрестили, у селі і потаємці, де батюш-
ка хрестив. Він тут сільський був і хрестив, і чужі тут 
були батюшки, то вже крадькома, так хрестили ти-
хенько, шоб ніхто не знав. Вечером приходили хрести-
ти, на вечерню. Міг на вечерню, допустим, прийти по-
хрестити дітей, чи то дуже рано похрестити, шоб ніхто 
не знав і не бачив. Ну не буде ніхто знати, та й хрестив 
батюшка. Якшо, допустим, дитина здорова, ідут куми 
до церкви, ідут до батюшки. Договорилася, на скіль-
ко дитину приносить. Батюшка мені каже, на скілько 
приносити дитину. Значить, раньше куми сходяться 
до мене додому перед церквою, приходять сюди, я даю 
їм дитину і кажу їм: «Нате вам обмолитвене, а ви мені 
шоб принесли охрещене». Та й тоді беруть вже старші 
куми, кума… беруть ту дитинку, та й йдуть до церкви. 
Та й похрестили, та й прийшли вже. А мати, як хоче, то 
йде до церкви, як має час. А як не має часу, то не йде.

ХРЕСТИНИ  Вони похрестили, а потім ті вже куми йдуть 
сюди, до мене додому, я кладу їсти, воно там вже на-
рихтовано всьо, столи повбирані і оце так приходять 
з хрестин. Побули сьогодні, завтра поприходили, та 
й всьо  – хрестини. А  третій день, то там вже ближчі 
сусіди. Приходили лиш запрошені. На скільки я маю. 
Рідня, рідню колись просили всю. П’ятдесят, шістдесят, 
сто душ – так просили. Приходили на перший і на дру-
гий, і на третій день. Хто має як прийти, прийде. Не має 
хтось сил, всяко ж буває, може й не випасти. На хрес-
тинах були калачі. Я печу калачі (мати цеї дитини). Ну, 
барвінок, там дала квітки, то коли, як христиш, а як нє, 
то лиш барвіночок, а як ото восени, барвіночок і квіточ-
ка якась, зв’язала на цей, і от віддає бабка-кухарка, чи 
то мама віддає, чи кухарка віддає. Допустим, якщо ви в 
парі живете з чоловіком – вам пара калачів, а якшо ця 
жінка, сама, без чоловіка її, тоже пару дається калачів. 
Дві квіточки, якшо вам квіточка і чоловікові квіточка, а 
якшо ця жінка, якшо сама, то цій жінці пара квіточок. 
Та й тоді ось його на тарілку, я беру, допустим, в таріл-
ку вляла горілки – то такий звичай – [взяла] горілки і 
кажу: «Мирую вас квіточкою, горілочкою, щастям, здо-
ровлям і многая лєта!» І цілуємся ми, і вручаю вам ці 
квіточки, а ви в тарілку кидаєте гроші. А люди на цей… 
Я купала дітей у квіточках тих. А після того – виливала 
десь, я не знаю, я вже забулася. Принесла квіточку і по-
клала десь там чи за образ устромила.

ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Василівка
Записала Л. Артюх 24 липня 1990 р.  

у с. Василівка Долинського р-ну Кіровоградської обл.  
від Галушко Марії Федотівни, 1923 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, 
ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ГО-
ДУВАННЯ ДИТИНИ  Грязна – не може дивитись [на 

покійника], беремена  – теж на покойного… у вікно 
не можна дивитись на покойного. [...]  «Бабка» – ба-
бувала. Руки зливала ще тричі я своїй бабці. І даєш їй 
платочок, і по чарці. [...] Пупочок – у скрині, аж поки 
підросте. Як пупа розв’яже, то буде розум. [...] Місце 
закопували під деревину. [...]  Водичку з першої купе-
лі  – під деревину, шоб не ходили ні собаки, ні коти. 
«Ти Земле Тетяно, Колодяже Павле, Береже Іване, Ти 
Вода Орданна, Ти од Господа созданна. Так обмий же 
нарожденного  Миколая чи Меланію...». Тричі казать, 
як купать дитину. Це мене бабка вчила. [...] Як молока 
не було, то дитина вмре. А як мало молока, то треба 
[матері] молоко пити й компот. «Кукла» у марлю – й 
дитина смоктала. Дитині давали до году.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  До шести неділь 
породілля на люди не показувалась, не положено, як 
сира, грязна, ні на кладбище, нікуди. Як є кому в хаті, 
то й хліб не пекла. І в коровайниці, як би вона пішла? 
Не провідували. Як хлопець родиться  – [несуть на] 
молитву до церкви, через шість неділь.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Брали одну пару на всіх дітей. А те-
пер багато беруть – і по чотири пари. Переселенці по-
наїхали з Западної, хат десять, построїлись, такі друж-
ні, після їх приїзду стали брати по багато пар. А в нас 
не було такого. А тоді кумів – зустрічних – брав све-
кор. Брали зустрічних кумів й тоді, коли дітки вмира-
ли. [...] На Рожество хрестили. Батько хрещений з хлі-
биною, здоровий хліб пшенишний, а мати – з криж-
мом. Бере хлопця хрещеного кума, а дівчинку – кум. 
Гості несуть хлібину, бутилку. І на свадьбу [несуть], а 
на похорон не несуть. Тільки до свого. Бабку кликали, 
так, як і всіх гостей.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ», ВРОКИ Як 
дитину відлучали, ставиш на поріг [і кажеш]: «На́ 
кусочок хліба, посолили, ти вже йдеш на свій хліб». 
Зав’язувалася, а була вже беремена чотири місяці, 
шоб груди не боліли. А я, як була мала, то мама цицьку 
перцем мазала, шоб я не ссала. [...] Крикливиці бува-
ють. Одна баба була врочлива. Якшо мати одлучила од 
цицьки, а тоді знов дала, то дитина вік буде врочлива. 
Не показують шість неділь. Свяченою водою бризка-
ють, а тоді пеленою наоборот витирали.

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ, ШАНУВАННЯ ПОВИ-
ТУХИ  Вечерю на Святвечір несли: пиріжки (три-
чотири) й книша, загорнуть у хустку, а калачі на Пас-
ку несли. [Казали]: «Добрий вечір, Святий вечір, ми 
принесли Вам вечерю». Дитинку розкутують. Вече-
ряють. Кутю їли. Озвар і кутя. А  як діти виростуть, 
то їх посилає мама самих: до баби, хрещених, рідних 
бабів книш [нести]. Носять дві неділі до Водохреща. 
На Паску  – носили калачі своїм по одному. До баби 
не ходили. [...] Якщо бабка доживе, щоб дитину заміж 
оддать, то катають тоді й батьків і бабку в тачці на два 
колеса. Лахмоття одягають. Бабу трохи катають, бо 
старенька, осторожно, не перевертали, уважительно, 
а батьків перекидають у калюжу. Якусь причину шу-
кають, щоб не скучно було.

  ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИ-
НИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Як первий крок робила, бе-
руть ножиці й наче путо перерізують, шоб ходило. 
[...] Як перший зуб випаде, на горище кинь, [скажи]: 
«Мишко-мишко, на тобі костяний, а мені дай золо-

ДОЛИНСЬКИЙ  РАЙОН
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тий». [...]Стригли дитину в год, волосся під деревинку 
плодову, шоб волос ріс. Нігті спалювала, скусювала, 
тільки в плитку, тепер. В  год садять на кожух, шоб 
було багате.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  У  ка-
пусті знайшла. У болоті баба Марійка знайшла і при-
несла. В коноплях. У воді упіймала. А мені мама каза-
ла – в коноплях. Тепер кажуть: «купили». [...] Бабою-
ягою лякали, бо вона у болоті живе. Я  напну шось, 
халамидник якийсь старий, з моркви зуби зроблю й 
у шибку заглядаю. Таких [лякають], шо років шість, 
коли не слухають. Ми теж боялися: «Баба желізна у 
коноплях сидить. Не йдіть на огірки, на город. Стара, 
страшна». Жабою лякали. «Не йди до колодязя, бо там 
жаби». Гадюкою лякали, шоб на берег не йшли. Вуж 
чорніший, а гадюка – сива й товстіша. Бабай – січас 
кажуть. А  я знаю, яке воно таке?! Як не слухає, [ля-
кають]. Десять-п’ятнадцять років, як почали [бабаєм] 
лякать. 

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Цибулеве
Записала О. Бабенко 27 липня 2008 р. 

 у с. Цибулеве Знам’янського р-ну  
Кіровоградської обл.  

від Кучерявої Варвари Іллівни,1930 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Жінці вагітній ніззя дивиться на по-
жар. Був пожар, і одна жінка пішла туди і чухала ноги. 
І тоді в неї дитина з пожаром на ногах народилася – 
такі плями на ногах були. Красти ніззя вагітним. От 
моя мати була вкрала у своєї матері мички з плоскіні, 
а мною ходила, то у мене осьо коси чорні, а то – пасмо 
білих косей змалечку виросло. Як та плоскінь – білі. 
А то на межі шовковиця росла, і мати вирвала шовко-
виці, почухалася – і так на нозі у мене знак і є од тої 
шовковиці. Не можна нічому дивуватися. Одна жінка 
пішла до лавки. Там хлопець стояв, а в нього на бороді 
наче слива така. А  вона приходить додому та й роз-
казує своїм і показує: «Оту-то, – каже, – слива у ньо-
го». І де показала, там у її дитини тоже така слива була. 
Ніззя до людей іти позичать, як беременна. Добре, як 
дадуть тобі, а як не дадуть? До мене одна прийшла по 
мішковину, а мене не було, то в мене міль усі платки 
поїла. Якшо прийшла беременна, то дай послєднє, а 
дай. Якшо шось не таке побачила, плювать ніззя бере-
менній. Обернися і піди, не плюй, бо у дитини в роті 
буде смердіть. На похорон можна іти, але з похорона 
брать не можна нічого.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Дитина родиться, і їй най-
меновано, як вона буде жить, скільки буде жить. Я оце 
хочу вмерти, все вже так болить, мені сімдесят вісім 
год вже. А смерти ж немає, значить, я ще не вижила 
свій вік. А тоді ж, було, найдеться дитина, підходить 
баба-повитуха під вікно та й дивиться. Воно показує, 
як дитина буде жить. Показався колодязь,  то баба 
каже, шо цей хлопець впаде в колодязь і втопиться. 
Батьки вже так гляділи – і закривали той колодязь за-
кривкою. А як прийшов той час, шо йому вмірать, то 
хлопець прийшов до колодязя, ліг на цямрину і вмер. 
Така йому смерть найменована. Були такі баби, шо 
багато знали. От я була больна, мати мене понесла до 

баби. Баба мене скупала, а тоді викопала дві ямки. І 
намітила їх – одна ямка на живуще, а друга – на вми-
руще. А ту воду, в якій скупала, дала матері, шоб вона 
її вилила в якусь із ямок. А мати ж не знала, як вона їх 
намітила. Мати вилила в ту ямку, шо на живуще. А є 
дитина, шо народиться, а в неї младенчеське, і вона 
вмірає.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ  То колись була баба, «по-
витухою» називали. [...] [Кого пускали до породіллі?] 
Як чиста людина, шо нема менструації, то можна. А як 
іти, то нада брать у пазуху жита. Та стать коло порога 
і висипать те жито та казать: «І я така, як твоя мати». 
Три рази так казать. Тоді можна проходить. А  як не 
зробить так, то на дитині вавки ́ будуть. Хто справляв, 
а хто не справляв. Було, як прийдуть провідувати, то 
дадуть чарку якоїсь горілки вареної чи кампот якийсь 
закрашений. Хіба ж тоді так пили. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА, ПЕЛЮШКИ  
[Що дитині в купіль клали?] Любисток, шоб хлопці 
любили. Материнку, ромашку, шоб чисте тіло було. 
[...] [Що клали у колиску новонародженому?] Соро-
чечку, штанці, – хто шо принесе. [...] [У що замотували 
дитину?] У пельонку кума замотувала. А як дівчинка 
упісяється в церкві, то приведе дитину – байстрюка. 
А в церкві замотували у крижмо. 

ХРЕСТИНИ, КУМИ  А як приходять з церкви додому, то 
кажуть куми: «Ми брали у вас не хрищене і не молит-
вене. А принесли вам хрищене і молитвене». І оддає 
кум матері дитину. І сідають за стіл, обідають. [Що го-
тують на хрестини?] Хто шо наготовить. [Чи варили 
кашу?] Ні, то десь якісь прибутки. Шо в людей є, те 
й наготовили. [Чи пекли квіточки?] Нічого такого не 
робили. [Що дарували на хрестинах?] Гроші давали 
кум і кума. [...] [Як вибирали кумів?] Бери, кого хо-
чеш. Хто тобі наравиться, того й бери. Хочеш – роди-
чів, хочеш – чужого. [Скільки пар кумів брали?] По-
ложено, шоб була одна пара.

Записав Р. Бойко 8 вересня 2011 р.  
у с. Цибулеве Знам’янського р-ну  

Кіровоградської обл.  
від Вознюк Любові Михайлівни, 1960 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Тоді все робили. Не було такого, шоб 
бєрємєнна жінка не робила. Да, на пожар ніззя ди-
виться, на мертвих, на кладовище ніззя [йти]. Та не 
ходили на похорон. І  оце як умре, гляди: хто рідне і 
умерло, то поки у церкву я не піду, батюшка не дасть 
сорокової молитви, у церкву я не маю права зайти. 
Хрестить дітей ніззя беременній жінці. [Чи можна ва-
гітній відмовляти у її проханні?] Ніззя, ніззя. Кажуть, 
міль усе шерстяне поїсть. Другий раз це попросить 
звечора, а потом узнали: «Ой, чого ж я не дала?!». То 
відносили, бо вона беременна. Беременна – це зараз, 
хоч на руках носи. А тоді – і на степах родили.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  [Що рані-
ше робили, щоб полегшити народження дитини?] Бог 
святий знає. Це знали ті, шо вже померли. Ті, що при-
ймали роди. Оця, баба Плигуха, ну, коло Генички… 
Як її?.. Хведорка. Баба Хведорка. Ця знала. Нема, по-
вимирали. Оце мєсто відходить в жінки, чи трудно 
родить – вона все знає, вона все здєлає. [...] Це ше як 
мати покійна нас родила, таке робила. Мати, як роди-
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ла, то батька в хаті не було. Ні. І  Бубирів родила та, 
Параска. Мужика в хаті не було. Чогось не допуска-
ли, бігав попід вікнами, слухав ті крики, а в хату не 
допускали. У  моєї невістки плименник, жінка пішла 
родить, і він пішов, поплів туди. Якого чорта? А вона 
начала родить, а він потеряв сознаніє. Кого спасать? 
Чи ту, шо роде, чи цей, шо впав? [...] Мати моя осьо 
сестру дома родила. Баба пупа в’язала. Баба-повиту-
ха. [Чим вона в’язала?] А тим, чим прядуть. Нитками, 
що прядкою пряли. З конопель. Коноплі сіяли, виби-
рали, сушили. А тоді били їх, таке зроблене. Побили, 
потерли його. Тоді коло лежанки стоїш, мнеш у діжці, 
п’ятки повичухуєш. А тоді ж оцими нитками – на гре-
бінь, а тоді прядуть. І отими нитками і пупи в’язали. 
Родили дома.

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, СПОВИВАННЯ 
ДИТИНИ  Ну з чим до неї приходили? Пиріжки при-
носили. Тоді ж не було по магазінах. Ідуть: «Ага, шо 
ж це я візьму?» Сорочка полотняна, тоді ж тіки по-
лотняні були сорочки. Ага, тут трохи порване, нож-
ницями – раз – одрізала, передерла – дві пелюшки по-
несу із полотна. [...] [Що клали у купіль дитині?] Качан 
пшінки [кукурудзи]. Обізатєльно. Любисток. Череда 
там. [Куди воду потім виливали?] Там, де ногами ніхто 
не ходе. [...] Замотували і в ряднинки дітей. Таке оді-
яльце, замотали його. Тоді тіки треба було сповивать 
дітей. А тоді розповив, а воно витягується, і попруги 
отак по ручках, по ножках. Таке якесь було… 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, ХРЕЩЕННЯ ДИ-
ТИНИ, КУМИ  Дитину народила, то до шести неділь 
дитини ніхто не бачить. І  до колодязя жінці ніззя. 
І дитина там десь на печі, сповита мотузками, лежить. 
А тепер з роддома йде, а воно уже на руках показує. 
А тоді – ні. [...] Тільки дитинка родилася – зразу хрис-
тять.  [Чи брали у вас «стрічних кумів»?] Брали. Стро-
го одна пара. Колись не було по дві парі. А тепер і по 
чотирі беруть. [...] Ну які [страви]? Тоді борщ, локши-
на та картопелька.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  А коли дитину обсипе, 
це вже моя покійна мамка розказувала: «Вночі піди до 
людей, шо через межу, що дістанеш – нарви, прийди, 
скрути його і три рази в отому купілі покупай дити-
ну». Нема нічого в дитини. Зчиститься все тіло. Золо-
туха як напала, зараз піди, де солодка яблуня, у нас 
там є на Бубирівці, туди ходила, сама стільки водила, 
піди тої яблуні, гілочок нарви, і йди додому. Не обир-
тайся і ні [до] кого не балакай. Кажу: «Мамо, я ж іти-
му селом, а люди скажуть “Здрастє!”, а мені шо – мов-
чать?» – «А ти йди!» Ото покупала дитину три рази, 
витерла – всьо, у дитини золотухи нема! Якщо дити-
на не спить  – нада молитву прочитать: «Отче наш», 
нада помолиться і дитині поспівать: «Йшла корова з 
Чорного моря, чорнії ноги, чорнії роги. “Куди йдеш?– 
питаю, – До Ярослава? Іди собі на ліса, на болота, де 
сонце не світить, де вітер не віє, де живе кум з кумою, 
а брат із сестрою. Тут тобі не ходити, тут тобі не бути, 
тут тобі з раба Божого Ярослава кров не пити”». По-
спльовувать – і дитина зразу засинає. [...]  Було, було 
таке. Береш дитину на руки, отакого [показує], при-
ходиш до порогу, дитину три рази переносиш, злизав 
з лоба, три рази сплюнув – все. Проходе. Або на поріг 
дитинку поклав, переступаєш три рази і кажеш: «Яка 
мати поробила, така тобі одробила».

Записав Р. Бойко 8 вересня 2011 р.  
у с. Цибулеве Знам’янського р-ну  

Кіровоградської обл.  
від Пшеничного Віктора Семеновича, 1937 р. н.,  

та Вознюк Любові Михайлівни, 1960 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  «Повитуха», 
«баба-повитуха» [нази валася]. [...] Смотря коли як. 
Бувало, шо заставляли у ванні родить, у воді. У ночви 
[воду набирали], тоді деревляні були і ночви, і вивар-
ки. У воді [народжували]. Легше ж родить. [Під час 
пологів промовляли]: «Щоб легше родить. Здоровим 
родить, щоб легше родить жінці». Такого, шо не при-
сутствували при родах чоловіки, – то да. В те врем’я, 
як роде жінка, чось не можна було присутствовать. Це 
щас осьо. І даже старі люди возмущаються, шо зараз, 
як це так, що чоловікові можна буть, коли жінка роде. 
Да січас наоборот, заставляють їх буть, щоб бачив, 
як жінка страдає. Від старих людей я чула, що чоло-
віків не допускали. От баба-повитуха казала… [Де 
раніше народжували?] Ну, де приспішить, он у Шев-
ченка… [...] Я настільки знаю – кінською волосиною 
[зав’язують пуповину].

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Можна було 
всім [приходити до породіллі], тільки із подарком. Без 
подарка ніззя, нікому не нада було йти. Чи ти свій, чи 
ти чужий. В колиску до дитини повинні були шось по-
ложить, тобто гроші чи матерію. В основном, дарили 
дитині. [...] Череда клалася. Даже я до шести-восьми 
місяців купала у череді. Ромашка. А  ще клали качан 
пшінки, старий качан кукурудзи. Пшінка, да. Качан-
чик вибирався такий бравий, щоб дитинка росла, як 
качанчик. А воду потім… Виливалася десь під дерево, 
котре родить. Родить і росте, котре ше росте. Дерево 
росте – і дитинка буде разом здоровою рости. Або ви-
ливалося під кущ, під якийсь гарний квітучий. Під 
дерево родюче. Я робила. Ну це як дома вже купаєш 
дитину, а не у больниці.

КУМИ  [Чи брали раніше «стрічних кумів»?] Да-да-да. 
У нас таке. Ну осьо вийшла мати з хати і зустрічає, ну, 
у селі. Зустріла першу, першу – чи вона стара, чи вона 
молода – ото й буде хрещена мати. Незалежно од воз-
раста. [Скільки пар кумів прийнято було брати?] Саме 
більше – дві у нас було. А січас є і четверо беруть. При-
кумки не відомо. У нас не було такого. [Куми] криж-
мо дитині купляють, хрестик. Скидаються кумами і 
купляють серебряний хрестик і серебряну цепочку. 
Самі куми оце склалися. А  такого що ще більше не 
знаю. Ну, іще кума давала грошей, помимо того, що 
крижмо вона купляла, подарок, і давала грошей. А я 
кажу: «Нашо ше гроші?» А вона: «Так положено. Кума, 
котра принесла дитину з церкви, повинна дать матері 
гроші…» Якось так вона казала… Вдячність за те, що 
взяли її кумою, вроді дякує. Всьо…

ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Наприклад, кума в 
мене, їй тоже під п’ятдесят років, (я цього, наприклад, 
і не знала), но ми коли прийшли, той, вони коли при-
йшли за дитинкою, їхать до церкви хрестить, то вона 
загнала нас назад в хату. Поставила нас у коридорі, а 
самі стояли за порогом і питають: «Чи дасте ви свою 
дитинку, щоб ми її взяли од вас нехрещеною, а вам 
привезем хрещеною?» Ми кажемо: «Да, дамо». Потріб-
но було положить ножа, ножа прямо на порозі, при 
виході на вулицю. Ложили ножа, здоровенного ножа, 

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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і ми переступали через цей ніж, отдавали кумам ди-
тинку, вони нам давали хлібину, зверху з сіллю. І їхали 
хрестить. Да, без [нас]. Чоловік їздив. А я була вдома. 
Бо готовила столи. У сповивальний костюм [замоту-
вали]. У крижму, що приносить кума. Кума сповиває. 
Потім, як приїхали з церкви, то кума віддала мені ди-
тину хрещену, замотану в крижму. Куми, як привез-
ли, під’їхали до двору, то кума мене погукала, сказала: 
«Вертайся сюди, ми повинні з рук в руки передати ма-
тері дитину. З рук в руки: «Взяли у вас нехрещеного – 
віддаємо хрещеного». З  хрестиком на шиї. Віддають 
усі свідоцтва, іконки. Тоді батьки причащають, дяку-
ють кумам, первим ділом садять кумів за стіл. Гості, 
родичі, приглашонні. [...]  Ну як, держать, кум чи кума 
держить. Є там главна пара, главна пара ходе за по-
пом, держе дитину. Він чи вона, різниці нема. Якщо у 
жінки тієї, ну, у куми, менст руація, не розрішається їй. 
І не хрестять.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Батько має право 
[іти у церкву на хрестини], а мати – нє. Мати вже не 
допускають у церкву. Як їй зроблять виводини, після, 
по-моєму, сорока день, після родів. Ну там, де ці ви-
водить у церкві, не знаю як. Тоді вона вже має право у 
церкву йти. Бо до цього вона не має права ні в церкву 
йти, ні до колодязя. Як розказував отець Сергій, як ми 
у Валі сиділи, вона якби согрішила, не такий тяжкий 
гріх, але оте, шо намолене годами, всьо воно потом 
сходе із водами, ті, шо отходять, коли жінка рожає. Ця 
вся енергія з неї сходить. А потім її знов, заново, зачи-
туються молитви, ті, що при хрещінні читаються, при 
хрещінні дитини. От воно що зачитується, заново все 
починає намолювать, от таким чином.

ВРОКИ  [Чи показували дитину стороннім до хрещен-
ня?] Нє, ну да. Було таке. Своїм можна було. Дітям 
можна всим. А  дорослим  – нє. Ну бо є такі  – на очі 
зглазливі. Як сглазили  – цілували в лоба і плювали 
через ліве плече тричі. Не можна казать: «О, який гар-
ний, хороший!». Хай яке воно там найкраще буде. Тре 
казать: «Поганий». Щоб дитина не лякалася, ножниці 
під подушечку ложать. Я  знаю, у мене завжди лежа-
ла верба свячена. Під подушечкою у дитинки лежала. 
У кроваточці чи в колисочці. Це все мені мама моя… 

КІРОВОГРАДСЬКИЙ  
РАЙОН 

с. Покровське
Записала О. Бабенко 29 липня 2008 р.  

у с. Покровське Кіровоградського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Кітчан Ірини, 1946 р. н.,  
та Ковальчук Лариси Володимирівни, 1971 р. н. 

КУМИ  [Як у вас кумів вибирали?] Ой, та в нас кумів! 
Стріла, каже: «Візьміть мене за кумів.» Та й брали так 
кумів. Хто брали по любві чи як, а хто… [Скільки пар 
кумів було?] По дві пари в нас було. [Як їх називали?] 
Я не знаю, хрестили всі разом, а як називали? [Чи од-
наково називалися і ті куми, і ті куми?] І ті, й ті. Хто 
його знає, куми та й усе. [Як зверталися до кума? На 
«Ви»?] На «Ви». Я й до сих пор зустріну кума чи куму, 
я на «Ви», хоч вона і менша мене. Ще ось моя дочка 

колись. Кум під’їхав, а я: «Кум!»  – щось просила. Та 
вона каже: «Дивись, на мужика мамка “Ви” на ньо-
го каже». Я кажу: «“Ви”, бо він кум». Й до сих пор в 
мене «Ви» кум. А от так на мене, щоб хтось казав, то 
ні, кума і всьо, ото один Шевцов покойний всегда ка-
зав: «Кума – “Ви”». [Чи вони також українці?] Ну да, 
отсюда, українці. Українці тут же ж, так? Хто як: хто 
називає, хто не називає. [Куми родичаються між со-
бою?] Аякже! Родаються. Є, шо вечерю носять. А по-
мниш, ти колись розказувала, що виходять на вулицю 
і хто перший по вулиці йде, того за й кума й беруть: 
іде баба стара – бабу за хресну матір беруть, дід іде – 
діда беруть, незважаючи на вік і на все останнє. [Чи 
хрещені батьки подарунки якісь давали своїм хрес-
никам?] Є, є, що несуть вечерять і дають подарунки. 
[Як діти ставляться до хрещених? Як до других бать-
ка і матері?] Наверно, батько й мати – так положено. 
А ставляться не знаю як. Діти ставляться так, як став-
ляться хресна мати і батько, як привчають, бо є такі, 
що візьмуть за кума, та той кум, як наче його немає. 
А як такі, що завжди є, як-то кажуть, подарки і все 
останнє. Буває таке: вона мені каже – це моя хресна. 
Я така по своїй натурі, що я стидилася носити вечерю, 
я не носила в дєтствє, але вона завж ди той подарок 
купе, у неї мати жила сама, вона в місті Кіровограді 
живе, та баба, а там її мати працювала разом з нею, то 
та всігда: «Чого вечерять не приносили?». Приноси-
ли, подарки вони самі мені приносили, хоча я ніколи 
не носила. То кажуть: «То в тебе за всіх крьосних сама 
настояща». Повиростали, то вже вродє невдобно. За-
раз уже не так, а от раньше, коли батьки помирають, 
ще як дітдомів не було, то хрещені батьки забирали 
свого хрестника на воспитаніє. Ой, в нас таке в сім’ї 
не було. Я по селу не знаю, може, дехто забирав, в нас 
в сім’ї такого не було. Мужик умер, я осталася, куди 
я своїх дітей отдам, вони коло мене. Хоча хрещені 
батьки, може, вона не хрещена, просто тітка рідна 
батькові була. Тут у нас була така трагедія, що чоло-
вік і жінка на машині розбилися на дорозі, місцевих 
наших людей. І  в них двоє синів залишилось: один 
школу закінчив, а один – ще ні. Ну тітка забрала його, 
наверно, там опікунство оформили, як положено, то 
вона їм і піклується.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Діти ж несуть вечерять 
[хрещеним батькам]. [Що носили вечерять?] Ну, як 
на праздник, усі готовлять щось вкусне поїсти. [Чи 
носили калач?] Да. [Чи Ви носили калачі?] Аякже. 
Як ми не спечем, то купимо та несем. [Як Ви ще була 
маленька, то що тоді носили своєму хрещеному?] Ой, 
нє, як я була малою, то ми вообще нічого не носили. 
Підем до хрьосної отам, в Западній, а хрьосна дасть 
нам по яічку, та й ото й все. [Сміється.] А ми, я не по-
мню, щоб ми щось носили. По яічку дадуть нам.

АБОРТ  З церковної точки зору – це убійство. З нашої? 
Я вважаю, що в теперішній час, якщо є змога не до-
пустити небажаної вагітності, то нашо її допускати, 
правильно? Це ж не то, що ми живемо десь там у 
якийсь древній час, де нема чим захистити себе від 
того, щоб воно, те майбутнє дитя, там не виникло. 
То легше захистити, ніж потім свій організм трав-
мувати. Того, що аборт – це, як-то кажуть, міні-міні, 
але все ж таки втручання в організм. І воно небаже-
не, і воно без послєдствій для жінки все одно ж не  
проходить.
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с. Тарасівка
Записала С. Кравченко 31 липня 2008 р. у с. Тарасівка 

Маловисківського р-ну Кіровоградської обл.  
від Кочерещенко Ніни Кирилівни

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА  Галю я родила в Гапсині, 
там була роділка і була там акушерка. Ввечері накопа-
ла [я] кучу буряка копачом. Копач – отака лопатка, з 
ножкою, на буряк якраз. Не було ж ні комбайна, ні-
чого. І накопували ізвечора, бо рано велика роса. І я 
накопала кучу буряка на ранок, і прийшла додому. Не 
знаю, чи ноги я веліла помить, чи ні, почула резі якісь 
в животі. Мати каже, шо це вже тобі врем’я родить. 
Сказали Василю, він запріг коні і одвіз мене в Гапсин, 
в оту больничку. Це все чепуха. А от Лєну… Оце ж ми 
саме строїлися, робила я дуже важко. Ланка була тут 
недалечко. Буряк я вже посапала. Кажу Василеві: «Вези 
мене в роділку, бо я, мабуть, буду родить». Він взяв ко-
ней, на воза накидав соломи, застелив рядно. Взяли 
з собою одіяло, пелюшечки, які були тоді. Їдемо. Тоді 
кажу Василеві: «Ставай, бо не доїдемо». Я злізла з воза, 
а дитина й вискочила. Зайшли ми до якоїсь хати. Роз-
кинули біля печі рядно соломи, рядном застелили. [...] 
Жінка побігла через дорогу – баба старенька жила, – 
шоб хоч та баба прийшла. Баба прийшла, пупа одріза-
ла й зав’язала, і я вже лягла на ту солому. Потім мене 
опять на воза, Лєну закутали і привозять додому. А Ва-
силь коні одвів і подався на роботу, бо трактор стоїть.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Пройшло дев’ять день Лєні, і я 
пішла на буряки. Лєну покинула з бабою. А як тоді?.. 
Ні піченія… ни купить за шо… ничого. Було спечем 
оці плачинди чи й хліба, нажували з сахаром. Рано йду 
[на роботу], погодую, тоді в десять часов прибігаю, бо 
близько був буряк, погодую. І в обіди ж приходю го-
дую, і після обід так само. А Любу ж тоже на дорозі 
мала.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  [Чи хрестили у той час ді-
тей?] Аякже. Усі троє хрищені. [Де хрестили? В церкву 
возили?] Да, в церкву. [...] [Кого брали за кумі? Роди-
чів?] Аякже. Хай буде родичів. Володька ж Марусю, 
сест ру Василя, держить і тітку мою [взяли за куму], 
Нінку покойну. [З чим приходять куми?] З хлібиною 
й з крижмом.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Торговиця
Записала І. Романюк 1 липня 2003 р. у с. Торговиця 

Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл.  
від Старенко Лариси Олексіївни, 1939 р. н.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР
Люлі, люлі, люлята,
Поженемо телята,
Де трави високі, де поля широкі,
Нехай пасуться та в хлівець вернуться,
Спатки полягають…

Люлю, люлю, люлясі,
А де були? В бабусі.

А що там робили?
А кашичку їли.
А качечка на юшечку,
А пір’ячко на подушечку.
Люлі, люлі, люлі.

Коту, коту, коточок,
Украв в бабки клубочок
Та поніс попід ліс,
Та й до бабки приніс.
Стала бабка вчепити 
Та й котика вчити.
Не вчись, котику, красти,
А вчися робити,
Черевики шити,
На базар носити,
Черевики продавать,
Грошей бабці торгувать.

Люлі, люлі, люлі,
Налетіли гулі,
Стали колисати,
Діток забавляти.

Ходить сон по горі,
Носить спання в рукаві, 
Усім діткам роздає,
А Ванюшці так дає. 
Ось корівонька пішла
Пастись на травичку,
Нам корівонька дала 
Молока дійничку.
Ваньці і Тетянці –
Вийде всім по склянці,
Всім напитись дістанеться
Ще й котику зостанеться.

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Розумівка
Записала І. Романюк 4 липня 2003 р.  

у с. Розумівка Олександрівського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Бугаєнко Катерини Микитівни, 1944 р. н.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР
Котку наш, котку наш, 
Чи ти вмієш «Отче наш»?
А я вмію «Отче наш»
Та ще й краще за вас.
Бо я в попа вчився, 
Із колиски вбився, 
А попадья з печі 
Та й побила плечі. 
М-м-м.
Люлі-люлі-люлі, 
Налетіли гулі.
Та й сіли на люлі, 
Та й стали гадати, 
Шо Віталькі дати.
Дати Віталіку калачі, 
Щоб спав удень і вночі, 
Із котиком на печі. 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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А вдень на колисці 
В червонім намисті, 
А ти, коту сірий, 
Та замітай сіни, 
Не лізь не колодку,
Бо заб’єш головку, 
Та буде боліти,
Нічим завертіти. 
Була одна наміточка, 
Та й ту дівки вкрали, 
На кукли порвали, 
Кукли погоріли, 
Дівки подуріли.
А-а-а-а.

Записала І. Романюк 4 липня 2003 р. у с. Розумівка 
Олександрівського р-ну Кіровоградської обл.  

від Яновської Меланії Степанівни, 1941 р. н.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  
А в нашого Омельчика невеличка сімейочка:
Тільки він та вона, та старий, та стара,
Та дві Христі в намисті, та дві ляльки в колисці,
Та дві дівки косаті, та два парубки вусаті,
Та Панас, та Тарас, та той хлопчик, що в нас.
Е-е-е-е.

Котику сіренький, котику біленький,
Котку волохатий, біжи кругом хати, 
Та впіймаєш мишку, покладеш в колиску, 
Мишка буде грати, а дитина спати. 
Е-е-е-е.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Дівоче Поле
Записала Л. Артюх 26 липня 1990 р. 

 у с. Дівоче Поле Олександрійського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Ткаченко Явдохи Мусіївни, 1912 р. н.

ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  
Через тиждень [баба] йде «ножки мить» дитині. Ску-
пає, помиє ножки, а я, роділля, даю їй рушник і хліби-
ну. Баба мені на руки зливає, а дитині ножки миє. [...]
Баба місце закопувала коло лежанки й печі. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Місяців через два хрестили кум 
і кума. Кум і кума на всіх дітей могли бути й одні, й 
різні, шоб була більша кумпанія. [...] Гості несли хліб, 
в кого був. А на свайбу було йдуть, то вже з хлібом. 
Капуста або борщ. Картошка жарена. Голубці або ва-
реники до ряжанки. Пиріжки пекли і ряжанку робили 
(не роздавали). Кампот, узвар – остання страва.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИ-
НИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ», «ПО-
СТРИЖИНИ»  Перший крок, як учиться ходить, путо 
перерізують наче ножем навхрест. [...] Як перший зуб 
випадав, кидали на горище. [...] Як одлучив од грудей, 
не вертай, бо ніззя. [...]  Волосся стригли в год. Хреще-
ний. На кожух садили. І молодих садять на кожух. Під 
остріху, шоб коса росла, волосся клали. Не кидали. 
А волосся дорослих у плиту кидали. Нігті скусювали 
і випльовували.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  [Ка-
зали]: «На капусті піймала». Я  чула, шо так ка-
зали, то й я так казала. Пливе річечка, то я впій-
мала тебе на воді. [...] «Бабай іде, сиди, бо Бабай 
іде»,  – онуків лякали. «Баба-їга  – в горо́ді,  – давно 
й тепер кажуть. Хтозна, яка вона. Вовком і січас ля-
каємо, коли чи не спить, чи балується. Циганами  
лякаємо. 

с. Попельнасте
Записала І. Щербак 27 вересня 2008 р. 

 у с. Попельнасте Олександрійського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Шкуратько Олени Федорівни, 1951 р. н.

  ВАГІТНА ЖІНКА, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Ка-
жуть: «Вона важкою ходить». Їй заборонялося ногами 
котів, собак бить, шоб у дитинки на тільці не росло 
волоссячко таке. [Чи можна було вагітній ходити на 
весілля, хрестини?] Ходили. Тільки в церкву не до-
зволялося вагітним ходити у нас. [Як вона повинна 
була поводитися?] Не можна плигати. Не танцюва-
ли. Співать то співали. Шоб спокійна була, того не 
їла. [Чи вагітну жінку можна було брати за куму?] Не 
можна. Це дуже запрещалося. На дитинці (і вагітної, і 
тої, яку вона хрестить) можуть отразитися якісь хво-
роби. І  вагітним в церкву не дозволяли ходить. [Від 
чого дітки-каліки народжуються?] Мені казали, шо це 
тому, шо мами не додержуються багато правил. Вагіт-
ним жінкам не можна було шось робить на празники 
церковні. І  даже в сім’ї нічого ніхто не робив. Ніззя 
було ні рубать, хай там хтозна-шо, нічого не можна 
було робить. Казала мені свекруха, шо були одиноч-
ні случаї, шо робили. Мов: «Та шо там той празник, 
я сяду та потчу». І, каже, обізатєльно шось зробиться 
з дитинкою. І дуже запрещали шось робить. Кажуть, 
шо це великий гріх – робить у празник. І беременним 
не можна було лаятися на когось чи прок линать ко-
гось, черкаться [чорта згадувати]. І зараз так старіші 
учать молодих. Мене так і моя свекруха вчила, а вона 
прожила дев’яносто вісім років. Бо, каже, шо багато 
тоді таких случаїв, шо шось зробиться нехороше з ди-
тинкою. [Що робили, щоб дітей не було?] Тоже трава-
ми напували, материнку треба було пить. [...] Казала 
мама, шо бачила баба [долю]. Ну я не можу Вам це 
розказати, бо забулася.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, БА-
ЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ  Казали, шо дєвочка забірає 
у мами всю красу. Мама дуже на лиці мінялася, роби-
лася набагато гіршою. П’ятна такі на лиці були. Лице 
напухало і губи, і ніс. Людина зовсім мінялася. Казали: 
«Поскверніла – це вже буде дєвочка». А як мальчик, 
то жінка не мінялася з лиця. [...] Раніше, то, канєшно, 
ждали, шоб першим син народився. Бо він був продо-
вжувачем роду і считався хазяїном. Були дуже раді ра-
ніше, коли перша дитина – хлопчик. А зараз, то тоже 
батько більше довольний, як родиться першим син, 
бо це ж і фамілію продовжує. А зараз то тоже в сім’ї 
більше хлопчика першого ждуть. Кажуть: «Харашо, 
шо родився син – продовжувач роду». 

БАБА-ПОВИТУХА, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИ-
ТУХИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  [Де Ваша мама 
народжувала дітей?] Двох родила вдома, а я вже ро-
дилася у лікарні. [Хто в неї вдома роди приймав?] 
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Бабушка-повитуха. Моя мама була з 1910 року наро-
дження. Між нами був… великий був перерив. Одна 
сестра родилася у 1936  році, а друга  – у 1937  році. 
А потом уже я у 1951 році. [...]  Бабушка та приходи-
ла і саме перве, каже, до ікони перехриститься і по-
читає «Отче наш», помила руки і начинає приймать 
роди. Ця бабушка одна така у нас в селі була. На неї 
«бабушка-повитуха» казали. Прийняла роди, пупик 
зав’язала і все – умотала дитину, в шо там було наго-
товлено, і мамі подає. [...] Мама казала, шо той пупик 
так не викидали. Давали дитині, особенно, як їй уже 
рік, давали, шоб вона розв’язала. Як не розв’яже зразу, 
то ще пізніше давали. Кажуть, шо це ніби дитина ро-
зум собі розв’язує. Як розв’яже, то буде у дитини світ-
лий розум. Казала мама, шо не кожна дитина могла це 
зробити. [...]  Закопували [дитяче місце]. Мама казала, 
шо в ями глибоченькі, де коров’ячий послід скидали. 
Шоб ніхто його не витягло – ні собаки, ніхто… Батько 
закопував під гноєм глибоченько. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Зразу дитинку не купали. 
І  даже вона й кличку [ім’я] каже: «Оце скоро такий 
празник, то отак можна назвать хлопчика чи дєвоч-
ку». [Хто перший раз купав дитину?] А ця ж бабуся-
повитуха. Вона зілля приносить. В  неї всяке-всяке 
було. Вона спеціально заготовляла. Вона приказува-
ла, як клала квіти. В купіль клала польові цвіти. Для 
хлопця клала лугове сіно – це було мужським симво-
лом, казали, що там всі сили для мужського. А дівчин-
ці клали гвоздики [чорнобривці], і баба тими гвозди-
ками кругом дитини обведе хрестом, щоб вона була 
така повна, і приказує, щоб була така, як гвоздика, 
повненька така, гарнесенька. І в першу купіль дівчин-
ці повитуха добавляла мед, хоч чайну ложечку, щоб 
хлопці липли. На луках багато було таких реп’яхів – 
череди, то клали, щоб тільце швидко очищалося. Це 
всім кидали: і хлопчикам, і дівчаткам. Це й свекруха 
моїх дітей так купала, бо я з свекрухою тридцять ро-
ків жила. [Скільки разів баба-повитуха повинна була 
купати дитину?] Один раз. Перший раз купали через 
три дні від народження дитини. Як родилося, то зразу 
не купали, перемотували та й усе. Це як у дитини не 
сходиться ручка з ніжкою навхрест, то при купелях гу-
кали бабку, і вона рівняла цю дитину. Це вона в купелі 
робила. Вона знала, яким зіллям це робить, купать. 
Вона міряла дитинку – ручка до ножки навхрест шоб 
сходилися. Молитви якісь вона читала. Це бабку-шеп-
туху кликали. І якшо сходиться, то бабка казала, шо 
вже тепер дитинка буде нормально розвиваться.

 УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  І мама до шести не-
діль щиталася сира. Обично, як шість неділь прохо-
дило, то хрестили. І мама дитини мала право йти до 
церкви. А то їй не розрішали даже із хати виходити до 
шести неділь. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Кого брали у куми?] І ро-
дичів, і подруг. Які були найдорожчі, яким довіряли. 
Шоб як батько чи мати помирала, то вони могли цю 
дитину воспитать. Вони забирали цю дитину до себе. 
Беруть, в основному, родичів і хороших вірних своїх 
товаришів. [Скільки пар кумів брали?] Тільки по од-
ній. Мама казала, шо тільки по одній. І причому було 
так, шо як куми були добрі люди, то вони і трьох ді-
тей могли хрестить в одній сім’ї. Ще матір хрещену 
могли мінять, а батько хрещений, як йому довіряли, 

то і трьох, чотирьох дітей в одній сім’ї міг хрестить. 
[Кумів брали з одружених чи неодружених?] Разниці 
не було. Тільки одне казали, шо якшо хлопець нео-
дружений, то він должен похрестить перву дєвочку. 
А дівчина должна була мальчика першого похрестить. 
Це, мов, щастя так даватиметься: якщо вона хрести-
тиме перву дєвочку  – не буде щастя або в неї, або в 
тої дєвочки. Оце додержувалися так цих законів. І як 
нечиста була жінка [у якої була менструація], не доз-
волялося їй у церкву іти, хрестити. [Як називали ку-
мів? На «ти» чи на «Ви»?] На «Ви». «Куме, Ви…». На 
«ти» ніколи не казали. Мені розказувала свекруха, як 
направляли, шоб дітки не мерли. Оце ідеш хрестить, 
то хто тоді первий зустрінеться на вулиці  – чи воно 
старе чи яке, – ти должен його взять за кума. Це нази-
валися «встрєчні куми». Це в моєї свекрухи таке було: 
вмерло одне, а за ним і друге дитя. То вона так робила. 
Заборонялося ім’ям померлої дитини називать ново-
рожденного. У неї було семеро дітей, то не називали 
іменами померлих. Це їй бабушка-повитуха сказала 
про це. А  встрєчних брали, даже якщо це не зі сво-
го, а з якогось другого далекого села. Кого перестрів, 
того й бери. [Коли хрестили дитинку?] По-разному, 
мама казала. До шести неділь не хрестили. [Чи варили 
кашу на хрестини?] Ні, у нас такого не було. [Бабу-по-
витуху катали?] Нє, не було такого. Її садовили, всім 
пригощали, благодарили їй. Додому давали їй подарок 
хороший. 

ХРЕСТИНИ  [Хто ніс дитину в церкву?] В  основному, 
кум, а кума – крижму. Кум і хліб брав. Якшо дєвочка, 
то в церкву вносить батько хрещений, а якшо маль-
чик  – то мати хрещена. Голими руками дитину не 
брали, а брали на крижму. [Чи запрошували на хрес-
тини повитуху?] Так, приглашали. Вона сідала на по-
чотному місці, на покуті. Вона сідала ближче до ікон, 
одна скраю вона сиділа. [Чи роздавала вона квітки на 
хрестинах?] За це мама мені нічого не казала. [З чого 
було крижмо?] Мама казали «полотно». Ним корис-
тувалися далі. З нього шили сорочечки для дитинки. 
Ця крижма була тільки для дитинки цієї. Оддавати 
комусь її не можна було, бо це значило, шо у дитин-
ки щастя забирається. [Коли робили хрестини?] В той 
самий день як приходили з церкви. Багато ж людей не 
созивали. Братів, сестер, рідню погукали, хрещених, 
бабу-повитуху. Сіли, пообідали. [Чи бувають похрес-
тини, потрусини?] Нє, не було. І в ті времена не було. 
На хрестинах поїли – і на тому все вже.

«ПОСТРИЖИНИ»  У годік стрижуть [дитину]. Це «по-
стрижини», кажуть. Хрещені батько й мати вистрига-
ли хрест на голові. Дитину садовили на кожух вовною 
вгору. Батько хрещений стриже, а мати ці волосочки 
збірає. А тоді міняються. В нас це волоссячко закопу-
вали батьки дитини в таке місце, шоб по ньому ніхто 
не ходив, не топтався. Десь під деревом, шоб там люди 
не ходили. Як і по купелі, так і по цьому оце. Вики-
дать не можна було, бо хвороба якась буде у дитини, 
чи люди можуть шось зробить. До году ніхто не стриг 
дитини. В нас в селі і досі так. Тільки шо зараз мало 
кожухів, то вже на ковьор садять дитину. А ше перед 
дитиною в год ставили чарочку, ключі, пугвичку, гро-
ші, ручку – багато придумували. І до чого дитинка по-
тягнеться – те й у житті її супроводжуватиме. Як до 
ключів  – то буде усе життя із ключами носиться, як 
за ручку – писарем буде, розумна дитина буде. Мама 
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розказувала, шо у тата мого було дуже багато хреще-
ників. Ото до одного пішли у год, і цей татів хрещеник 
потягнувся до чарки. І як виріс, то пив цей хлопець. 
Так шо воно справджується.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
А  як дитинка начинала ходить, то путо перерізали. 
Мама казали, шо як дитинка перший крок зробить, то 
між ножками дитини рукою хрест зробить. Будь-хто 
це може зробить: чи з сім’ї хтось, чи той, хто прийде 
і побачить. [...] Що робили з першим зубчиком, що 
випав?] Заставляли дитину викидать його на горіще 
і казать: «Мишко, мишко, на тобі золотий, а мені дай 
костяний». Це шоб крепкі зуби були. Викидаєш на го-
ріще і три рази це кажеш. Мишка краде цей зуб і дає 
дитині костяний, шоб крепкий був.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Обично до 
годіка кормили [груддю]. А було й по два, як у кого. 
Мами тоді, казала моя мама, справненькі були, всігда 
молочко було у мам. Тоді рідко іскуственно годували. 
[Чи можна було відлучити дитину від грудей, а тоді 
знов прилучити?] Ні, не можна було цього робить. 
Дитинка, кажуть, буде дуже глазлива. Це для людей 
буде у дальнійшому погано і для дитинки буде погано. 
А обично така людина, кажуть, у дальнійшому житті 
нехароша буде у всьому. Зглази од неї будуть, де вона 
на дитину подивиться чи на худобу, чи на яке любе 
хазяйство. Знов прилучать дитину – це дуже, дуже за-
боронялося. Її, такої людини, сторонитимуться люди, 
нікуди не гукатимуть. Шось таке у цієї людини з очима 
робилося. Мама розказувала, шо у нас такі люди були. 
А бабуся-повитуха казала, шо це ті, кого мама до груді 
другий раз завернула. [У який день дитину відлучали 
від грудей?] Треба відлучать на повному місяці, на мо-
лодику не можна. Це мені так свекруха казала. І сви-
номатку так само треба одлучать на повному місяці. 
Кажуть, шо як дитинка родиться на молодиці, то шото 
у цієї дитинки не те буде. Якось недобре буде. Кажуть, 
шо перві три дні на молодику дуже недобрі. [Як саме 
одлучали дитинку?] Ставляли перед нею кашу і каза-
ли: «Іди на свій хліб.»

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Треба маленьку шпи-
льочку застібати на одяг чи пельонки. А то ще першу 
одежку треба через ніж перепускати. Як першу одеж-
ку одягаєш дитині, то треба її збризнути свяченою во-
дичкою, а тоді ножем зсередини отак сюди [показує 
знизу догори] і через ручки [зліва направо] передів 
навхрест. І  ножа збризкати перед тим свяченою во-
дичкою. І вже як купляти нову одежу в магазині, вже 
і більшеньким, то кажуть: «Перепустіть її через ніж». 
Та було ото шось таке, шось з дитиною зробиться. То 
хтось старенький з жінок клав дитину на порозі і пе-
реступав через неї. Ножиком треба було перехрестить 
дитину. Ото, кажуть, як зглазили, то так треба було 
робить. Ото як в дитини позіхи, ламає її всю, то ка-
жуть, шо зглазили. [...] Од «крикливців», як дитина 
оце плаче й плаче, то носили під кури. Треба, шоб це 
робила не мама дитини, а хтось із старіших – бабуся 
чи хтось із рідні. Як кури посідають, то несуть дитину 
під кури. Заносять в курник, покладуть на шось під-
стелене і кажуть: «Кури, кури, нате вам крикливець, а 
нам дайте сонливець». І в чотири вугли треба було ди-
тинку покласти. І так три рази треба носити під кури, 
і тоді в дитинки проходило. [Як лікували переляк?] Це 

бабка-шептуха тільки його вишіптувала. Треба було 
до бабки носить. Вона молитвами вишіптувала. Оце 
коло мене бабка жила, то вона «Отче наш» читала, а 
потім молитви всякі і тоже через ніж. То ця бабка до 
іконки стала, молитву каже, «Отче наш» прочитала і 
начина оце дитинці робить. Бере ніж, дитинку хрес-
тить ножем. Любі хвороби треба тільки ножем. Чого – 
не знаю, але тільки ножем. І так треба три рази при-
носить дитинку до бабки. 

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ  [Чи зберігали 
для наступних дітей сорочечку першої дитини?] В нас 
залишали для других дітей. Перестірували і складали.  
[...] [Як називали дитинку, яка першою народилася в 
сім’ї?] Первістком називали. [Як називали останню 
дитину?] Мізинець, мізинчик.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  [Чи носила мати дитини 
кумам вечерю?] Носили. І запрошувала кумів до себе 
на вечерю. Вони носили після діток так само у Святий 
вечір, сьомого січня, або діти запрошували від імені 
батьків хрещеного і хрещену на вечерю. Кажу: «Про-
сили тато й мама, шоб Ви прийшли до нас на вечерю». 
Більше ми гукали. [...] [Чи носили дітки бабі-повитусі 
вечерю?] Носили. Саме перве бігли до оцієї бабушки. 
Це робилося… січня увечері, проти сьомого.

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ  [Що робили жінки, як не було 
дітей?] Ходили до знахарок, були у нас такі люди, ка-
зала свекруха. Вони їх напували якимось зіллям. Зна-
харки знали, в який час трави копать, в які дні. І при 
зіллях шось шептали, якісь молитви. [Яким святим 
молилися, щоб діти були?] Більше зверталися до Ми-
коли Угодника. І Матір Божу просили тоже.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Ка-
жуть: «в капусті найшли», «на городі найшли», чи «у 
водичці в річечці». «Бігла водичка, і ми тобі піймали 
братіка чи сестричку», – кажуть дитині. [...] Тоді біль-
ше лякали бабаєм. А на селі були такі діди старі, шо 
ними лякали: «Прийде дід і забере тебе в торбу». [Як 
лякали, щоб у криницю не заглядали?] Казали: «Не 
лізь туди, бо тебе ж візьме і втягне тебе туди. Бо він 
там сидить і дожидає тебе». Я не помню, як на нього 
казали. А шоб на річку не йшли, то русалками лякали. 
Довгі в них коси і руки такі довгі, і воно таке з хвости-
ком. Ти залізеш у водичку, а вона візьме і потягне тебе. 
І ми боялися, не ходили. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Де ховали новонароджену дитинку, 
яка померла при пологах?] Її десь клали, даже не клад-
бищі, якшо воно ше не хрещене. Ховали у квітниках 
раніше вдома. А на краю кладбища ховали тільки ві-
шальників і утоплеників. А таких діток нехрещених, то 
у квітниках. То всі ж старалися, мама казала, як пройде 
шість неділь, то зразу старались дитину у хрест увести. 
Бо, не дай Бог, шо случиться з дитиною, то і до бабки 
понести, і на кладбищі поховать. Бо щиталося, шо це 
вже повноправна людина. Бабка ж нехрещеного не ві-
зьметься робить. Воно не помагає нічого. [Чи робили 
похорон такій дитині?] Ні, як дорослому не робила. 
Ото прийшла повитуха, бабочки старі, та й поховали. 
Усяк було: і в пельоночках, і одежкою трохи прикрили. 
Чи в полотно раніше загортали, в заміточку. І поклали 
в ящичок, трунку таку. І  ховали в палісадничку. [Чи 
можна поминати таку дитину?] Ні, не можна. Помин-
ки не робили, хіба шо діткам батьки дадуть канфети. 
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с. Чечеліївка
Записала І. Щербак 26 вересня 2008 р.  

у с. Чечеліївка Петрівського р-ну Кіровоградської обл. 
від Нетеси Зінаїди Пилипівни, 1935 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ДВІЙНЯТА (ТРІЙНЯТА), 
ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  [Скільки у Вас дітей?] У мене 
одна дитина. [Скільки було у Ваших батьків?] Нас було 
троє. А в бабусі було п’ятеро дітей.  [...] В нас кажуть, 
шо як родилися двійнята, то це на горе матері. [...] Ну, 
раніше, то батюшка називав. Раніше, як тільки роди-
лася дитина, в церкву – і батюшка христить, і дає ім’я.

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, УВОДИНИ 
ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Де Вас мама народжувала?] 
Дома. [Хто пологи приймав?] Наша бабуся. Вона і в 
мами приймала, і в невістки, і в онуки. [Чи ходила 
вона приймати пологи в інших породіль?] Нє, тіль-
ки в нашій сім’ї приймала. [Що вона робила?] Як на-
чиналися пологи, то баба ставила на кабицю казан і 
гріла воду. Народилося, скупали, вмотали і всьо. [На 
чому пупа одрізували?] Не знаю я. [...] Раніше оце ж 
попід берегом череда росла, то рвали і в череді купа-
ли. В любистках купали, у м’яті купали. [...] [До якого 
часу матері не можна було йти в церкву?] Раніше, баба 
казала, до шести неділь. Бо ше жінка очищається, то 
їй ніззя.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ  Нас хрес-
тили уже при німецькій власті. Ми ж уже дівчуч-
ки були. Малими нас не хрестили, а вже ж ото як 
німці вступили, тоді ж уже начали хрестить. При-
везли батюшку і начали хрестить. Німці застав-
ляли, шоб хрестили дітей. Всіх хрестили підряд. 
[...] [Кого у куми брали?] Родичів в основному, 
 то двоюрідних, то троюрідних братів і сестер  
брали. [Скільки пар кумів брали?] Тоді брали по  
одній. [...] [Хто ніс дитину до церкви?] Мати їхала. Ра-
ніше ж і я хрестила хрещеників, то це ж ми із Жуганки 
підводою їхали у Стародуб. У нас була церква, але її 
поруйнували і тільки недавно відновили. То ми їздили 
у Стародуб. Їде й мати, а в церкву ж мати не заходить. 
Заходять куми з дитиною, а тоді вже ж, як винесуть, то 
бере дитину. Зараз, коли батюшка хрестить, то виби-
рає таке врем’я, шоб не було людей в церкві, а тільки 
куми та младенець. [Що казали куми, коли приносили 
дитину з церкви?] Переступаєш поріг і кажеш: «Ми 
брали у вас дитину нехрищену, а принесли хрищену. 
Прийміть дитину». [Чи робили хрестини?] В кого яка 
була можливість: хто тільки кумів за стіл садив, а хто 
й рідню гукнув. Сіли, пообідали, поздравили, побла-
годарили та й усьо.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Зараз зразу одлу-
чають, бо не хочуть кормить. А раніше, то в год, а дру-
га – і до двох год годує. [Чи можна другий раз прилу-
чать дитину?] Нє, бо кажуть, шо дитина буде врічлива.

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Ніззя було пельонки на дворі вішать 
до шести неділь, як дівчинка народиться. Казали, шоб 
пельонки вітер не теліпав, шоб люди не теліпали ди-
тиною. [У що дітей одягали?] Сорочечки шили, плат-
тячка шили, штанцята там якісь. Це вже як начинало 
ходить. Шили з полотна.

СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН

с. Нагірне
Записала М. Курінна 17 травня 2012 р.  

у с. Нагірне Світловодського р-ну  
Кіровоградської обл.  

від Піценко Тетяни Григорівни, 1944 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  І вагітна, і 
беременна – отако називали цих жіночок. Ну, Ви зна-
єте, важко піднімать, конєшно, нєльзя. І дивитися, ко-
нєшно, на калік. На вогонь, на пожежу, і ніззя оце, як 
пожежа, ні за що фататься. Ніззя не за щоки, не за шо, 
потому шо может остаться оце красне пятно! Це таке 
було, да. Ви знаєте, як то хтось з близьких родичів або-
що… То тоді як же ж не піти [на похорон]? Не можна. 
А так, як де далеко, то лучше не ходить, конєшно. [...]  
По формі живота… Ви знаєте, нєт. От воно не схо-
дилося. Потому шо ми як отак по жизні, собствєнно 
говоря, воно не сходилось. Я все время думала, шо в 
мене буде дівчинка друга, а родився синок. А ми тіки 
надіялися, ну тоді ще УЗІ не було… Це ж 77-й год був. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  [Чи були у вас раніше ба-
би-повитухи?] Да. Ой, Ви знаєте, я чогось стєснялась у 
матері питать, а вона мені цього не розказувала. Вона 
може б і розказала, но вона якось тоже обминала оці 
всі балачки такі. Ну, люди були дуже скромні, я вам 
скажу. Дуже скромні! Лишнього ніколи не балакали. 
[...] [Як можна було полегшити пологи?] Ну, дома я не 
знаю. Я  ніколи не присутствовала, щоб хтось родив 
дома. Ми родили тіки в роддомах. Тіки в роддомах. 
Хто сам родив, я вообще не знаю. Я  такого не при-
знаю. Тіки надо в роддомі рожать. [...] Ви знаєте, коли 
моя мати народила мене, батько був на війні. І з войни 
їй прийшло письмо: «Оля, єсі родітся дєвочка, назо-
ві Татьяной. А єсі родітся мальчік, назові Тарас». Мій 
батько був художник. Він дже любив Тараса Шевчен-
ка. Багато портретів його малював. Він дуже любив 
Шевченка. [Плаче.] А Татьяна, потому шо в січні день 
Татьяни. А це було в січні, і він через це написав так. І 
мене назвали Татьяною.  

КУМИ, ХРЕСТИНИ  [Як прийнято обирати кумів?] Ой, я 
не знаю… Ні на що не дивилися. Тоді даже моди такої 
не було. Понімаєте… до кого шото придивляться… 
Єсі людина нравиться, людина для тебе нормальна… 
Нормальноє общеніє є, от і береш за куму. За куму, 
за кума. Ми не розбиралися, шо: «Ой, та той же ба-
гатший!..» У нас такого не було, понімаєте? [Чи кум і 
кума можуть бути подружжям?] З різних родин. Так 
єслі беруть, допустім, чоловіка, то і жінка коло ньо-
го. І она ж щітається кумою. Да. А тіко кум є кум, а 
кума  – то є кума. А  то чоловік чи жінка при ньому, 
то тоже щітається кумом, но не таким вже офіціаль-
ним. [Коли хрещені відвідували своїх хрещеників?] 
Ой, ну конєшно. Ви знаєте, проходе год… Особенно 
на годовщину… Та раньче ж люди не були такі багаті, 
це, бачете, тепер воно часто празднують ці дні рождє-
нія, часто відвідують. А раньче цього не було. Раньче 
ми робили, працювали, воспітували дітей, строїлися. 
Нам не було ціми ділами заніматься коли. Були встрє-
чі конєшно. Но це було не дуже часто. [...] Ну, раньче 
з попом все відбувалося… Дитиночку… Ну, а це коли 
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вже наше врем’я… тоді дітей страшно хрестить було. 
І були попи. Там десь піп живе, то попитаєм попа і ідем 
туди. Хрестили. Я  старшого, допустім, так хрестила: 
вдома у попа. Хочь це було, конєшно, не те, що в церк-
ві, що дитину надо обязательно окунуть… А там же ж 
воно цього не робилося, просто по головочкє мазали 
водичкою оцією суди-туди. Отак і хресили. Хрещена 
кума подарунок несе. Так крижму – то як дитиночку 
хрестять, то кума несе крижму. «Крижма» – так вона і 
називалася. А кум повинен… як сказать… приготови-
ти гроші. Заплатить попові за все. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Конєшно. Приходили куми, ви-
стрігали… Начинається цей обряд… як-то каже… 
Крьостний бере ножниці і вирізає хрестика на голо-
вочкє. Чубчик вирізає. Ну, а потім дитину ножками 
ставлять… Налівають в тарілку горілку і в ту горіл-
ку ставлять ножками дитину, щоб здоровий був, щоб 
щасливий ріс і таке… А після цього застілля. 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Ну, бачете, як 
відлучали? По-всякому. Всяк робили. І  щотку клали 
сюди до груді… Ну, єсі одлучали дєйствітєльно от гру-
ді, о, обикновенну [щітку клали в пазуху], щоб вона 
трошки як кусалася. Шоб воно туди, а воно його – раз! 
І ето самоє… В якому віці? Ну, смотря… Мій, допус-
тім, до восьми місяців сосав грудь. Найбільші… До-

пустім, моя сестра смокала у моїй матері… їй було 
год і два місяця. Це моя сестра. Жінки перев’язували 
груди. Все. Но я такого не почуствовала нічого, пото-
му шо я до восьми місяців покормила, а потом воно… 
Хтозна… не стало його. [Як жінки лікували груди, 
якщо вони боліли після народження дитини?] Ви зна-
єте, в добрий час сказать, у мене, конєшно, такого не 
наблюдалося. А  єсі в кого і було, то, конєшно, нати-
рали груди. Медом, молоком, сироваткою. Щоб воно 
витягувало жар відтіля. Ну, а більше такого особого… 
Я ж кажу, мені це не треба було. Приходилося, в до-
брий час сказать…

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  [Чи відвідували хреще-
ники своїх хрещених?] Аякже! Це обязатєльне. Допус-
тім, на Рожество, о. Носили вечерю. Ну, на Великдень, 
мені кажеться, нє. Це тіки на Різдво. Носили вечерю. 
Колядували. Но у нас, в основном, я кажу… Колядува-
ли, конєшно… Но у мене були сини, то вони не очень-
то… «Коляд-коляд-колядниця…» вони не співали. 
[Сміється.] Не було організаторів. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Лелека принесла, в капусті 
найшли… Ну, а шо ж ти отвітиш? Конєшно. Це тепер 
уже такі діти, шо їх не проведешь. А тоді були ще такі 
дітки, що вони ще й вірили в усе. В мене були хлопчи-
ки. Вони особо не допитувалися. 
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КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОН

с. Боровеньки
Записала М. Маєрчик 3 червня 2002 р.  

у с. Боровеньки Кремінського р-ну Луганської обл.  
від Голуб Євдокії Костянтинівни, 1911 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ДВІЙНЯТА (ТРІЙНЯТА)  
[Скільки у вас дітей було?] П’ять душ. Усі, моя доро-
гая, [вижили], не думала, шоб повиживали, ну, витя-
гла я якось, витягла, а один умер у п’ядисят первому 
году – син, а один десь у шісдисятих годах. Два вмер-
ло. [У  мами було] сім душ, ще були двойчатка. [...] 
Так у нас одну… дівчатка обидві були, так у нас одну 
тьотка материна, вроді як сестра, вона не рідна була 
сестра, взяла взамість то дитини до себе одно, а одна в 
матері, так те, шо тьотка взяла, уже було, ну, вже гарна 
дівчина, так годів два було, чи шо? Вмерла, не пожила, 
а наша жила, ну, у 1930-му году їй робили операцію, 
апіндіціт словно в неї був, і то вони їй зробили, шо її 
стало бити, як чорна болєзнь, так вона бідна й загину-
ла. І робила вже в заводі.

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА  [Народжувала] дома, 
двох – у больниці, а трьох – дома. Старшу і саму мен-
шу  – дома, а середніх  – [в лікарні]. А  вона [повиту-
ха] не глядить. Ну, погладить по животі, ну, це й усе. 
Ось до Каті як приводила, свекруха в мене була, вона 
прийшла, баба та, та ж до мене: «Ой Боже, ой Боже, я 
ше так і не бачила, ше так і не було мені». А мене ост-
рах узяв – та, Боже ж, та шо ж це там таке? Як же це 
воно буде? Коли воно Катя найшлась, Бог дав, нічого, 
благополучно. Тіки я ж кажу, була накутана. [...] Була 
бабка така, була. Штук три, ма’ть, було [у селі]. Ну, там 
десь одна та там десь одна. В мене за самим старшим 
бабушка була, така хароша була бабушка, хтозна й яка. 
А за другим баба уже совсім не та була. Уже гордіша, 
вже не те. Хтозна, як його сказать, ну совсім не та, а 
та бабушка була дуже хороша. А третя бабушка була 
тоже нічого, так у мене послідня доця родилася дома, 
так вона вся вбрана була. Хіба я знаю, шо вони знали, 
нічого не знали.

«НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ»  Народилася вона [донь-
ка] і накутана, і в рубашечці, так та баба постягала те. 
Я ж такого діла не знала, а та баба мені нічого не каза-
ла, ну, каже мені, шо я його закопала, в хаті коло кро-
ваті позакопувала все, а другі люди ка’ть: «Може, вона 
з собою взяла». А хто каже, шо вона зроби, шо вона 
з собою возьме, воно ни її дано, і воно ни її придлє-
жить. А ції дочки, шо познімала, було б його попрать 
і висушить, а я ж не знала цього діла. Каже баба: «За-

копала, так і все. Ото ж пуп там, і вона ж була вдягну-
та, накутана, а те ж із неї все стягли, і пуповину, все, – 
вона каже,  – закопала». А  я знаю, чи вона закопала, 
чи не закопала? Ну, казали, щаслива ж та дитина. Ну, 
щаслива, хай щаслива. Пльонка, на ній пльонка така 
була. Ну, кажуть, шо баба познімала та закопала, а я не 
знаю. А люди кажуть, хто зна шо-небудь, так каже: «То 
нада було його висушить, випрать, висушити і хай би 
при ній було». Та як каже баба: «Закопала». Закопала 
та й закопала. Не побивалися.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, СПОВИ-
ВАННЯ ДИТИНИ Купали [дитину] і роділку купа-
ють. Переріз такий і воду гріли, і купали зразу після 
родов, купають. Вона лежить отдихає, і дитину купа-
ють зразу. [...] Та тоді вже не скоро [вдягали дитину]. 
В пелюшки вгортають. То сорочка порветься там, то 
«підтичка» казали, то мужицькі штани, то ше шось. Та 
дитину загорнуть у пелюшки. Ну, а як же ж, щоб воно 
не мерзло, ну, як же його, воно ж маленьке, ну, одна 
рубашечка на йому, а як же його? [...] А отоді пелюшки 
простилають, загортають його, а тоді казали повивач, 
отакий, як оце, широченький. І  повивачем його об-
кручують, зав’язують той повивач, шоб воно не розсо-
вувалось, не розкручувалось. Та де конець йому буде 
[зав’яжуть], чи на ногах, чи десь, ну, із голови до ніг 
іде ж повивач. З мотузків [роблять], ну, порветься в 
мене шось таке, вирізають лєнту таку, а не хватає – із-
шиють із другого, зроблять, зшиють – і ото й повивач. 
Такий же десять душ дітей і один повивач дєйствує, бо 
другого ж ні з чого було вже тоді. Та я не знаю, хто її 
шив, чи хтось дав – не знаю. Чи я забула, я не знаю. Ну, 
як воно уже стало сидіти, [то не сповивали вже]. Чи 
до півгоду, чи менш півгоду, я вже не пом  ню. Я не за-
мотувала. Були на первих повивач той, а ці вже без по-
вивача були. Я вже так у пелюшки загортала та й усе, 
а повивача вже не було, не знаю. Воно, кажуть, буде 
кривоноге, як не зв’яжуть повивачем, то воно, кажуть, 
буде кривоноге. Ну, тіки треба в’язати, шоб не було ж 
кривоноге. Та така була кривонога оця Лєночка, шо 
оце зараз у нас, ну, така була, ну, прямо отак ножки. 
Виходилася.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  В мене первого несли так, 
мать, третього дня носили хрестити первого в Нова-
страхань. Повивач був в мене. Бабушка в мене була, 
материна мати, так вона мені зробила такий повивач, 
а в мене ж син первий, такі раді були, так та бабушка, 
то й пелюшок мені надава-а-а-ала і повивач той. Отак 
же й… Кума, куму брали. [...] Кума одна із ними хрес-
тила, кума. А одна хрестила моїх дітей, Лєночку мою. 
Куми звались і його, і мої. 
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УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Чи можна було по-
роділлі іти в церкву?] Нє. Шість неділь. До шести не-
діль. А  воно тоді ця ж породілка бере дитину, йде в 
церкву – так аж шість неділь буде. Бере ту дитину, йде 
в церкву, бере молитву, кажуть, батюшка ж благосло-
вить її там усе, тоді же з чоловіком можна спати, чо-
ловік коло неї, а вона коло чоловіка, а то ж нє: він от-
дєльно, а вона отдєльно. До шести неділь. Ну, кажуть, 
гріх. Це й усе. Батюшка нічого не казав, ото тіки, як 
молитву давав. В мене такий був чоловік, таких діток 
надбала.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  І  гарбузом, буряком. Годували 
так. Годували, шоб не померли. У  мене мамка була, 
і в мамки син був, один він, і як мамка захворіла, та 
усю Пилипівку була у Новастрахані, а я гляділа, ну, 
було мені годів сім отак, а я його гляділа і так загодую. 
Усе шкарубке, так я йому куклу готую, то й нажовую. 
У  тряпку, тряпка полотняна, тоненька, біленька. І  з 
хліба, і з гарбуза клала, дитина мала. Та манюнє, ну, 
тіки найшлося, а мати захворала, і матір одвезли у Но-
вастрахань, а дитина осталася, а мені годувать його ж 
треба, а мені було годів сім-восім, отак, і я його ото 
як загодую, шкарубке оце скрізь усе, отут замазане, 
ой Боже! А бабушка отам жила, материна мати, при-
йде – возьме мене й опкупає й ту дитину: «Дунько, ну 
ти хоть маненько йому й нажовуй». – «Ну, буду йому 
час тут жувати! Я шо?..» А він же його тягне, даве, а 
те ж, юшка біжить із тряпки, а виріс, вигодувала, тіки 
довго оце зубів не було передніх, і нижчих і вищих, не 
було зубів, а потім таки поросли.

 ІГРАШКИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Кукли були із тряпок, і ото 
ворсали [вишивали] куклам чи кохту, чи юпку. Так як 
пришиєш руки, то є й руки, а як не пришиєш, нема 
рук. Без ніг, без рук. Я не грала в кукли, я була в ма-
тері, в батька сама старша, так мені ніколи було грати 
в кукли. Я і по двору вправлялася… [...] Там надінуть 
сорочечку якусь легесеньку. Та ну, я підросла – друго-
му [передають сорочечку], а те… отак. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Так она, оця доця, як заболіла, 
а де тільки я не носила, де тільки я не ходила. І Ми-
хайлівка була, так у Михайлівку ходила, нічого не по-
магало. А в мене свекруха була, вона й каже, свекруха: 
«Ти знаєш, шо?», – а воно ж война, – ото Замоївка». 
Далі кілометрів сім отак, одвідсіля туда, ото Замоївка. 
Там дєдушка жив, Ярмогеном його звали, а свекруха 
й каже: «Ну, я його взнаю, де він. Він дуже ліче, а я 
взнаю, чи він єсть у тій Замоївці, чи, може, нема, може, 
і Замоївка там розгромлена, хто й знає». Пішла вона, 
а її дочка, та її дочка там жила, а вона й каже та дочка: 
«Ну тіки-тіки ось за бугор вийшли. А шо вам нужно?» 
А свекруха й каже: «Та куди там не нужно, в нас таке 
горе – дитина [хвора]». А вона каже: «Він завтра йти-
ме у Новастрахань». 

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  «Неді ́ва»  –, так і звали, [як на-
родила дитину без чоловіка]. А дитя – байстрюча. Це 
тоже мені не наравиться. Ну, причом тут дитина. [Чи 
називали її покриткою?] Та тоді казали, шо хоч.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Та і в «Довгої лози» [грали] і 
там… В «Кольца» грали. Та ото ж одне одному пере-
дає, а ти вгадуєш. Отак же я держу і ти держиш, і та 
держи, а в однії є в якось той перстін, а от чи в тебе, 
чи шо, а поза спиною отдала тобі. А той же вгадує, в 

кого ж той перстінь. [Той, що вгадує, одвернутий?] 
Одвернутий. Та коли кругом, коли й підряд сидять, і 
то ж передають поза спиною, а потом кричать: «По-
ворачуйся уже». Він вгадує ж в тебе, чи в тебе, єслі 
вгадав, тоді той становиться туда угадує, а той сідає – і 
ото так по кругу пошло й пошло. А як не вгадає, тоді 
стоїть опять одгадує. Та ні, нічого [не співали]. В пла-
точка грали. Вот так же тоже поскладали… Ігор було 
багато, воно ж тєлєвізорів не було, свєт у нас появився 
в 1956 году. Свєта не було. І ото дітвора, ото бугри в 
нас, в піску там, літом там у м’ячі граєм, там на сан-
ках катаємся. [М’яча] робили самі – чи з корови, чи з 
волів. Весною ж вони линяють. Тоді начешем волосу, 
тоді отак окручуєм, окручуєм, тоді він такий великий 
робиться, округленький, гарний такий. Та ще й смоли 
туди. А то шили з тряпок, напхнем туди кругленько, 
пошиєм і граємся. Об стєнку, а хата ж мазалася з ву-
лиці всєгда, а ми об стєнку мячом, бабуся лає: «Мазать 
нікому, а ви стіни оббиваєте». У «Цурка» грали. Отак 
город зроблять, а тоді такий застружуть [кілок], «цур-
ка» кажуть, а тоді сюди його кладуть, а тоді б’ють та 
туди. А в мене син меншенький, грали у ції ж цурки, 
а отут сусідський хлопець стояв, а цей же мій син як 
ударить у цурку. А  тоді як замахне її, хотів ударить, 
та його по морді, як прибіга його батько, ой Боже, як 
погнав мого туди, а в мене свекруха була жистока: «От 
же ж барбос, от же ж сякий-перетакий…» – і з матю-
ком, зажене хлопця в болото десь. У  нас тут болото 
було. Зараз же ж повисушували. [Забавлялка] Ну, оце 
ж: «Сорока-воровка на припічку сиділа, діткам кашку 
варила. Цьому дам, цьому дам, а цьому не дам, бо він 
дров не рубав, воду не носив, кашу не варив, діток не 
носив». Вобщем, не дасть.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  До батюшки ходили [як помирала 
дитина нехрещена], шоб батюшка розрішив, де його 
поховати. А тоді він там проказує, шо зробити, шоб 
його заховали і запичатали. Та в мене не мерли, і я 
не знаю, шо він робив. Ховали [на кладовищі]. Ну, 
батюшки не було, батюшка в церкві, а мати вже хо-
дила, там уже й молитву читали і все, запичатували. 
Як манюничке-манюничке, всьоравно рубашечку на-
дівали, на столі клали, воно на столі лежало, а тоді ж 
беруть, на кладовище везуть маненьке. Аякже, труну 
робили і все.

с. Єпіфанівка
Записала М. Маєрчик влітку 2003 р.  

у с. Єпіфанівка Кремінського р-ну  
Луганської обл.  

від Кужби Олександри Яківни, 1927 р. н.,  
родом із м. Чернігова (у с. Єпіфанівка мешкає з 1934 р.) 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  
У моєї мами було нас п’ятеро. Ну, одна дєвочка у нас 
умерла маленькою, Надя була в нас. А нас три дочки 
осталось і один син. І оце вже я з цих осталась одна. 
Уже всі померли. І мама вмерла. Умерла в дев’яносто 
дев’ять год. Усі онуки раділи: «Бабушка, та дожи-
віть до сто год, і зробимо столєтіє. Знаєте яке? Усі 
поз’їзжаємося ми». А їх же багато по всім білім світі. 
Не дожили. Скільки?.. Год і місяць не дожили. [Каза-
ли]: із капусти. В капусті. Ну, в капусті найшли. А січас 
вони дуже грамотні, вони знають самі все ще з пупка. 
Тіко ото народиться і вже зна.
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ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА Дома [народжували]. Хто 

нас у больницю тоді возив, в те время. Оце ж подумай, 
з якого вона году. Чуєш, іше і в мене одного сина при-
ймала бабка. Отут. Її нема тієї бабушки. Чоловік мій 
якраз у Львові вчився, ага. А на Новий год у мене оце 
другий син родився, якраз же 14 января. [...] Бабували. 
Бабки такі були, що роди приймали. Бабки приймали. 
Та й усе. Вони були, навєрно, знающі. 

с. Макіївка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.  

у с. Макіївка Кремінського р-ну  
Луганської обл.  

від Коровайко Марії Іванівни, 1918 р. н. 

[КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУ-
ХА, ПЕЛЮШКИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, ПЕРШЕ 
КУПАННЯ ДИТИНИ  Скільки у Вас було дітей?] Одно. 
Та вже… хто й мало, хто й багато, хто як народжував. 
Но в мене одно було, та й того нема. [...] В больниці 
[народжувала]. Була больниця у нас у селі. [...] Та були 
й бабки. Ну, в больниці рожали. Та-а-а-а. Ну, яка з 
мене бабка, як я його не приймала, не знаю. І січас же 
в больниці везуть. [...] Ну, ото ж підтички та з рубаш-
ки якоїсь. Ну, полотняної. Та й жіноча, й чоловіча, яка 
вже порвалася. Яка вже не нада була, яка вже неспо-
собна надіти була. Та як хто зроби, так і виховували. 
Чи розорве, чи розріже, чи там шо зробе. Так і вихо-
вували. Я все осьо робила у тому, у тридцять шостий, 
то ж недостатки були. Та так й я брала із старья. То з 
накидки старої. Ну, ось скатірть щас зветься. А тоді ж 
полотняне ще було. Бідненько жили та й усе. [...] Ну, 
повивач і звався. Повивач, і зв’язували. Та з усіх тря-
пок [робили]. Зшили та й зробили. Ні, шили. В’язати, 
це ж вузли там. А также ж шили. [...] Та купали, аякже. 
У  больниці не купали, а уже ж додому як привезли, 
дома тоді купали. А в больниці ні. Хто їх купав?!

Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.  
у с. Макіївка Кремінського р-ну  

Луганської обл.  
від Черенок Євдокії Петрівни, 1918 р. н.

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА  Одного дома [народжува-
ла]. Однаково ходив чоловік за врачихою. Приходи-
ла. [...] Були. А  баба була, ну, вона була медсестрою, 
в больниці проробила годів двадцять. І  ми з ними 
дружно жили. Покликав же цю бабу вперед. Поки вра-
чиха прийшла, а в мене вже прибрали, дєвочку, ця ж 
баба. А вона прийшла, вроді аж обідилась, шо якусь 
бабу гукнули. А коли вона почула, шо вона каже: «Та 
я двадцять лєт проробила в больниці». Вона: «А, ну, 
тоді харашо».

КОЛИСКА, ПЕЛЮШКИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, ПЕР-
ШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  В мене колиска, он і досі ви-
сить та, що колихалися ше мої діти. Та вона на горищі. 
Як ящичок, тоді прибити отак, як полотно внизу. А тут 
тож обривочки [мотузки], крючок, і за шо-небудь ві-
шають і колишуть. Не нужна вона мені. Ну, то всі ко-
лихали. Оце Надєжда у 1953, 1948 і який. Марія 41 чи 
який? Ну, Марія не колихалась у ній. Вже якраз ота 
війна була. Ну, це так. [...] Як в шо [пеленали дітей]? 
Пєльо-о-онки ж були, свої, полотняні. Тоді там шо? 
Чи рубашка старенька, чи шо там наспід, вистіраєш, 

підстелиш. Та ну, яка попадеться. Ну, геть рукава [від-
різали], геть усе. Ну, чи тут зашито там воротничок, 
чи шо, все геть повикидаєш, шоб рівненьке. Спинку 
[використовують на пелюшку], ото ж вона гарна, ці-
ленька. Ну, і на переді ж ото трошки. Ну, тут просто, 
коли вже були, знаєш, все дешеве. Вже при мені, так 
ми вже купували. То байковенькі пелюшки. Купува-
ли. Наберем кучу  – і є. Та кладуть і загортають. [...] 
Пеленали [дитину]. А пере в’яз ки ж тей… Як те його 
звали?.. Забула. Повивач. Замотають його в пельонки, 
а тоді в повивач. І лежить воно. А шо? Поки маленьке. 
Пока не сіда. [Як починає сідати], тоді ж уже розку-
туєш і сіда. Ну, це ж, яка дитина. Єсть така дитина, до 
году й ходить, а є ж жеж така… й год мине, а ше не хо-
дить. Це ж таке. Уже як сіда, тоді ж не повивають. Ну, 
місяців… поки ж воно начне вже гарно ворушиться. 
Ну, воно, знаєш, рівненьке, не ляже отак, не скорчить-
ся. Для того ж його сповивали, щоб воно було рівне, 
гарне. [...] [Як часто купали дитину?] Кожен день. Ну, 
так як положено було, а тоді вже через день.

ІГРАШКИ  Так з тряпочок. Та, бувало, ми й самі робили. 
Та як? Ну, куклу зробить – це очєнь просто. Головку 
зробиш, її обвісиш, і обкутаєш, і зроблять, і пришить 
можна й ручки. Ну, береш тряпочку, кутаєш і граєть-
ся. Як ото й свою. Вони, як оце ляльки куплені, оце 
оцієї дочки… Вона з онукою тут. Мамка її в Києві. 
Вона там повно ігрушек. А тоді так було: одну куклу 
зроблять, і дитина і грається, і грається, і грається, і 
грається. А січас воно не зна, чим граться, бо кучу їй 
накидають. А тоді не було їх, не купували.

с. Червонопопівка
Записала М. Маєрчик влітку 2003 р.  

у с. Червонопопівка Кремінського р-ну  
Луганської обл.  

від Гальченко (Зьоми) Клавдії Федорівни, 1922 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітна й бєрємєнна [називають]. Ка-
жуть, шо ходить уже на днях, скоро розсипеться, роз-
сунеться. Ну, знаєте, дітки, так, коли хто як скаже. Ото 
так. Як умний чоловік, так не спить, а як дурний – пер-
тиметься. Вона ж не сміла казати. Він же начне коники 
викидать перед нею. Ну, та й бити, й штовхати, а вона 
ж жінка, воно їй не нужне. Нашо ж воно їй?! Ага, а як 
умний чоловік, як харош мужик і цінить свою жінку, 
то ніколи не полізе. Сам не полізе туди. А як такий, 
шо наплювать на все, то йому однаково. Отак. Жін-
кам цим достається вобще. Гарно з медом, гарно й так. 
Особенно зараз, оце в нас, шо воно робиться.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Хотілося [дочку народити]. І 
то посліднєго привело хлопця, третього. У сестри не 
було діток, вона каже: «Може, буде дєвочка, то тобі 
буде, а як хлопчик – я заберу». Ну, а вилупили і не од-
дали нікому, самі годували. Да, є, є, отдають. Тепер, 
канєшно, понавчалися ж разного, всячину роблять. А 
тоді скільки не є, скільки й водять. І по дванадцятеро, 
і по восьмеро. Ну, сколько було дєток, стільки й во-
дять. [Чи Ви хотіли народити четверту дитину?] Уже 
не було. Нічого не робила. В нас уже не було і все. Оце 
в нас були такі сім’ї: і по дванадцять діток було, і по 
тринадцятеро. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Шоб не хворали дітки, ото від-
ріжеш підтичку, тоді ж ту підтичку… підеш у церкву, 

КРЕМІНСЬКИЙ  РАЙОН
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посвятиш, а тоді діток замотуєш, шоб не боліли. Оце, 
дивись, наша робота. Це, конєшно… я… Це сорочка 
в мене, оце юпка… [Чи могли загорнути в спинку з 
сорочки?] Ні, тіки в підтичку. Підтичка щитається, 
дітки, так як, ну, якби сказати, щоб воно було, по-
научному, благополучно  – так як священне для ре-
бьонка. Оце отакого. От воно, щоб дитинка не боліла, 
замотуєш його.

НОВОАЙДАРСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Новоохтирка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.  

у с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну  
Луганської обл.  

від Шевченкової (Горобинської) Віри Василівни, 1919 р. н., 
родом із с. Смолянинове Новоайдарського р-ну

ВАГІТНА ЖІНКА, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Ну, 
«вагітна», «беременна» кажуть. І  «товста». Та більш 
ніяк. Ну, та як беременна та й усе. [...] А  одна бабка 
в нас була в Смолянинові, і її приснився сон, вона ж 
ходила принімати до рожежниці, і каже, ну, дєдушка 
каже: «Як ітимеш, так заглянь у вікно, яке коло две-
рей, шо та дитина буде робить». А я іду – заглянула, 
а воно сидить і у кориті купається, ну, то і все, при-
йняла, сама собі запоминай шо, а тоді каже: «Війду 
друге, а це, каже, сидить на стулочкі і вірьовку плите. 
Це вона запомнила і все, Богу помолилася. Прийшла, 
прийняла ж ту дитину; третій йде принімать – тоже 
заглянула, а воно, каже, сидить і пише, пише, каже, ну, 
оп’ять, каже, пише. Дєдушка приходе та каже: «Ну, шо 
ти бачила?». Каже: «Шо бачила? Перве побачила, шо 
сидить – ка’, – купається». – Отож, – каже, – та дитина 
втопне». – «А друга?» – «А та, – каже, – сидить вірьов-
ку плите». – «А те, – каже, – повіситься». «А третє?» – 
«А третє, – каже, – писало». – «Ну, – каже, – буде писа-
рем». Бачиш, як примічали, а її у сні приснилось, так і 
вона побачила, він їй розказав, і побачила. 

ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, БА-
ЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  
Вона сама знала: єслі хлопець, і вже він ворушиться, 
то він у правому боці більше б’ється, а єслі дівчина – в 
лєвому. Так і є, ну, я коли ходила, я той чуствіла, шо 
хлопець більше в правому боці вертівся, а дівчина – 
вже в лівому. [...] Та, знаєш, мужики всі більше хотять 
хлопців. А мама, – шо буде, шо роде, то й її. Всьо одно 
жалко. Скіки не родиш, оцих… Якого пальця не врі-
жеш, то й болить. [...] У моїх батьків? Та скіки? Троє 
вмерло, а троє живих – оце два хлопці, а я одна.

ПОЛОГИ, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ, ПО-
ЛОГОВИЙ БУДИНОК  Тоді раньше не рожали в боль-
ниці, дома бабки такі принімали. Да, я тоже оце ро-
дила старшого сина, так в мене бабка принімала. Чо 
вона не вміє, вона лучче вміє, чим врачиха та. Да, і 
помогала, і все. А вже дочку я родила, так уже в Смо-
лянинові був роддом, у нас не було, так одвезли мене 
туда. А де, на койкі [народжувала]. У кого як, я вобше 
лежачи рожала, і даже в роддомі лежачи. І дома ж так. 
[...] Та вже й забула, шо вона [повитуха] казала. Аяк-
же! Молилася: «Поможи, Господи, ослобони її». Да, 

казала: «Ослобони її, поможи, Господи». Да, помогала. 
Та як, ну руками, мені тоже вона витягала сина. Нє, нє, 
він [чоловік] же не стояв коло мене. Я як родила, він у 
другій хаті був, я де родила, у тій хаті його не було. Ну, 
це водила мене баба. Та просто водила, я сама не мо-
гла – падала, так вона ото під руки по хаті водила. Ни 
на вулицю, по хаті так водила і все, а такичка ничого, 
а тіки Богу вона молилася: «Господи, поможи їй». [...] 
Вони ж помагають, хоч і в роддомі там помагають. А 
шо моя дочка?! Уже як заміж вийшла, то перве родила, 
шо ж вона у больниці, і шо вона її просе ту ж кушер-
ку: «Помогітє». А вона сидить читає. «Вас, – каже, – 
багато, а я одна». І шо? Тоді вже її спасали, а дитина 
нежива. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Ну, давали [грудь], не зразу, ну, там через 
час, через два. Я це сина годувала, тоже годувала пів-
тора года, а дочку год і сім місяців, ну, сина я кормила, 
а воно уже й друге, так він і сам не схотів. Да, не схо-
тів, а воно ж не добре молоко тоді. А шо ти не знаєш 
як у корови? Тоже недобре молоко перед тьолом. Не 
схотів, він, було, пососе і вирве. І не схотів. Молоком 
коров’їм [годували]. В мене груди боліли, як сина ро-
дила, так молоком коров’їм. Соска на бутилочки. Со-
ска. В мене й соски ж були, в аптєках вони й зараз є. 
Ну, все їло. І  борщ, і картошку. Все їло, як уже лізе, 
само за ложку хваталося. Все їло. [...] Вони в мене самі 
бросали. Єслі дають, ото ти одлучила, і це тоді другий 
раз, то кажуть, що це було дитя глазливе, те, що два 
рази кормиш. Ну, дитя ти народиш, ти вот одлучила 
його. А тоді ж не давала скіки, а тоді знов начала да-
вать: «О, – кажуть, – дитя глазливе буде». Воно на шо 
не гляне – у нас єсть тут така. Ну, женщина. Її мати 
два рази одлучала. Вона якщо піде до сусідки, в неї 
утятка: «О, ти, – каже, – вже й утяток завела». То всі 
виздихали. Вона вже знає. Так буває – на кого злиться 
й нашлє. Поробить шось. Можуть і чоловіки, і жінки. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Чи багато вмирало дітей?] 
А хіба ж ні?.. Я тоже боліла і кором, і обкладка була 
ця, і тіхвом боліла… Чую ж ото, прийдуть до матері 
ятровки, та й кажуть: «Як  двінадцять день вона ви-
живе, – тімпєратура була в мене до сорока, – то зна-
чить, житиме». А я ж чую, шо кажуть: «Вона житиме, 
не вмре». А то ж і вмирали з тіхву, і молодії женщини 
вмирали, і такі ж діти вмирали, а я вижила. І уже учи-
лася ходить після тої хвороби.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Нічого я не казала, вони 
сами знали, бо вони в школу ходили. А-а-а-а! Да, да-
да, казали, бо в нас в сина родився один хлопчик, а 
тоді й другий, а ми йому й кажем: «А  ми ловили 
Мішу». – «А де ж ви його ловили?» – «Та отам прядиво 
було, і в прядиво він заліз, а ми його насилу вловили». 
Оце іще хлопчик родився, а він каже: «Я хотів би, шоб 
Вадіма ви вловили». Йому було три годи чи чотири, 
отак, та три годи було, в старшого хлопчика: «А  чо 
ви, – каже, – Вадіма не вловили?» «А то, – кажу, – Ва-
дім ми його, – кажу, – й не назвали, так він до нас до 
рук і не йде. А ми Мішу вловили і назвали Мішою». А 
тоді вже кажу: «Вася, знаєш шо, він же той Вадім, ми 
ловили-ловили, а він і каже: «Чо ви за мною ганяєтесь, 
я Васю пошкрябаю і… – а він так боявся бою, – Я його 
пошкрябаю і битиму». Оцим, гляди, одбили: «Ну, не-
хай тоді Міша, ізловили Мішу – значить нехай Міша».
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с-ще Миколаївка
Записала О. Боряк 7 липня 2009 р. 

 у с-щі Миколаївка Попаснянського р-ну Луганської обл.  
від Сердюченкової Віри Володимирівни, 1942 р. н.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Тут родилася і хресталася, 
і тут вмирать буду. Ми перевертні, не чистою україн-
ською розмовляємо. Тут же в хаті мама мене народи-
ла. Тоді бабушки ходили. Кажуть, бабушка іде рода 
приймати і дивиться у вікно у хату, і дивиться, і там у 
вікні показується їй: вона чи достойна, чи вишельник, 
чи утопленик, чи він такий. У вікні їй щось показуєть-
ся. Щось вона… Вона не розказувала, це просто так 
розказують. А  це п’яниця буде. А Бог його знає [чи 
справдилося]. 

ПОЛОГИ, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА  Зараз на тре-
тій день виписують, а я лежала – дев’ять день не купа-
ний, ніде нічого. Я народжевала 1960 года, він погиб 
у шахті. Дєвочка 1965 року, мальчик 1971 року. Тоже 
дома родила – ото тут. Прийшла в обід од корови, тут 
і свекруха рядом жила, побігла до врачіхи, і дома ро-
дила, а тоді одвєзли в Попасне. [...] Сировою ниткою 
перев’язували [пуповину]. Місце викидали, а куди 
його дівать. Я не знаю. Ось як корова: дивимось, щоб 
не з’їла [місце]. [...] Знаю, як розв’язували [пупок], то 
чи щастя взнавали?.. Я не знаю. Я такого не робила.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Як купають, люди кидают… 
Я не знаю. В календарі читала, що з дуба можна, але я 
не робила. Було захворав хлопчик, а мати каже: «Я піду 
викопаю дві ямки (щоб я не бачила) і загадаю: це щоб 
жива, а це на смерть». Де я воду виллю, покупаю и куди 
виллю. [Сміється.] Обходилося все хорошо. Тоді дожив 
тридцять три года, троє дітей, і в шахті загинув.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Я  Вовку послєднєго родила 
в 1971-м, і якраз у Петрівку. І  мама мені каже: «На-
зови чи Петро чи Павлом». А  я думаю, що це вона 
мені каже?! Я сама собі хазяйка. Як схочу, так і назву. 
І сниться мені сон: отак стіл довгий стоїть, і лавочка 
от так, люди сидять – там і там. А я не сиділа, я піді-
йшла, і старичок з отакою бородою, і на мене пальцем 
указав, каже: «Тобі непростільний гріх – Павлом тре-
ба було назвать». І так він цей хлопець пішов рости: то 
в школі його обіжають, то там, то там. Вобщем, я пере-
пачкала йому всю дорогу. Надо било… ето непослу-
шаніє родітєлєй. Що мама сказала, надо виполнять. 
Ето снився або Петро, або Павло  – дєдушка старий. 
А що він з тими жінками балакав, то я і тоді не знала. 
А на мене пальцем указав – Павел надо било назвать. 
Йому вже тридцять вісім ісполнілось. 

КУМИ, ПОХРЕСТИНИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  
Беруть одну пару кумів. Як беруть перву дитину, то 
щоб хлопчика похрестить, якщо кума. [...] Похмілля є 
після хрестин – пьють та і все. [...] Вечерю носили на 
Різдво, всєм підряд: крьосній, крьосному, сусідам. Я не 
знаю, [щоб повитусі носили]. Хто яку зваре. Большин-
ство рис – це кутя. А можно і з пшениці. В мисочку чи 
банку клали. Покуштує, похвале. [Не докладала]. Хіба 
вони багато їдять? Шостого числа [січня] ходили. От 
батюшка ходив, казав, що це не положено. У нас тут 
уже і людей нема. Всі повиїжджали. 

Записала Н. Гаврилюк у липні 2009 р.  
у с-щі Миколаївка Попаснянського р-ну Луганської обл.  

від Вороніної (Міщенко) Валентини Григорівни, 
1939 р. н., родом із м. Лисичанська Луганської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА, РОДИНИ  Вагітній нельзя на праз-
ник робить: ні на Первого мая, ні на Пасху, Троїцю, 
у воскресеньє. Якщо не дотримувалися, прикладів не 
знаю. [...] Мама розказувала, шо возили в родом. За 
повитуху не казала. Жінки приходили провідать по-
роділлю, гостинці приносили. Спеціально не збира-
лися, а тако поодіночке собі. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  У  Вови 
крьосная із родственніков, і на второго родственнікі 
разниє. Хрестили, приїхали, пообідали і все. [...] Пер-
шого ні, а второго  – клали кожух на столі в хаті, як 
привезли з церкви, шоб багатий був! Гроші не кидали. 
[...]  На хрестини ставили: картошка, огурчики, пиро-
ги з начинкою, в духовці печені. Прийшли з подарка-
ми, пироги не роздавали, так їли. [...] Я  в церкву не 
ходила. У цій церкві мій дід паламарем робив. Церква 
стара. Ходили крестили. Ходили в церкву, но не кож-
ний день. У нас не записували в ті часи в церкві дити-
ну, а в посілковому совєтє рейстрирували.

«ПОСТРИЖИНИ», ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ЛІКУ-
ВАННЯ ДИТИНИ  Як год – пострижини. Хрестиком 
вирізав хрьосний, а тоді машинкою. Волосся  – у па-
кетик. У пакетику була бірочка, і положили волосся. 
Кожуха не було на пострижинах. У  нас був рижува-
тий кожух. Зараз не чула, шоб клали. [...] Як перший 
крок – «пута різали». [...] Тільки медсестру визивали. 
Як зглаз, водичкою свяченою бризкали. Як зуби [бо-
лять у дорослих], пчол мертвих підпалювали. Пере-
ляк – святою водою [лікували]. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Як ди-
тина питалася: «Де взявся?» – «Лелека принесла, в ка-
пусті!»  [...] Прилякували бабою-ягою.

c. Троїцьке
Записав М. Пилипак у липні 2009 р.  

у с. Троїцьке Попаснянського р-ну Луганської обл.  
від Телько Марії Петрівни, 1934 р. н.,  

родом зі Львівської обл.

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК  Ранше була больниця стаціо-
нарна – три медсестри і врач. А зараз нема її. Тільки 
медпункт і одна фельдшерка є. [Ви де народжували? 
Вдома чи в пологовому будинку?] В  роддомі наро-
джувала. В Троїцькому був роддом. [Де народжувала 
Ваша мама?] Мама – дома.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ 
ДИТИНИ  Була бабка тут, повитуха на неї казали. Баба 
Настя Бутко була повитухою. Їх дві було на село. У нас 
в сім’ї, у мами, було троє дітей, а у чоловіка  – двоє. 
Мої брати виїхали з села. Один воєнний був. А дру-
гий токарем був. [...] [Чи розказувала Вам мама, куди 
пуп дівали, коли він відсихав у дитини?] Було бере-
жуть. А пуп оце чи в бумажечку, чи в сумочку, і оце у 
шифонері чи в сундуку валявся. А як дитина вирос-
тала, то показували, шо оце твій пуп. [Чи давали його 
розв’язувати дитині?] Такого не було в практіці. [...] 
Квітки, це як ми на Спаса ходимо в церкву, святимо, 
то, як дитинку купають, кладуть їй у корито ті квіточ-
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ки свячені. Як дєвочка, то ромашечку, як хлопчик  – 
гвоздику, шоб мужчина бодрий, сильний виростав. 
А зараз мало дітей, діти не родяться. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  А  сорок днів як минуло, 
тоді вже можна було хрестить дитину. І  на хрестинах 
вже було стрижуть на голові хрестиком. Перехрестили в 
церкві, приходять додому, приготовлять обід, сідають, а 
тоді стрижуть у той день. Батько хресний це робить. На-
вхрест отак вистригає на голові у дитини. А те волоссяч-
ко матері хресній у жменю кладуть. А той хрестик, шо 
батюшка в церкві дає, як хрестить, до люльки в’яжуть, в 
якій дитина спить. Як дитинка маленька, казали мама, то 
стараються і сусідів у хату не пускать. [Чи запрошували 
повитуху на хрестини?] Обізатєльно. Вона там поблаго-
словить, Богу помолиться за дитину. [Чи варила пови-
туха кашу?] Ні, ні. [Чи роздавала вона квітки гостям?] 
Ні, в нас такого не було. [...] [Скільки пар кумів брали?] 
Одну пару в нас брали. [Кого в куми брали?] І рідню бра-
ли, і товаришів по роботі. У старшого, як вмер крьос-
ний батько, то ми за крьосного взяли собі сусіда. Ми 
його пригукали на вісімнадцять років, уже нашому си-
нові було вісімнадцять років. Йому скоро в армію було 
йти. То ми його попросили, шоб був його крьосним. Це 
вже названий крьосний був. Він согласився і був, як в 
армію сина виряжали, і як женили. [Чи робили хреще-
ним якісь подарунки?] Обізатєльно. Ми ж йому сорочку 
купували. Крьосного перев’язували. Крьосній на плаття 
матерію дарували. А вони, соотвєтственно, шось дитині 
дарували. [Чи носили діти вечерю до хрещених?] Носи-
ли крьосним, до бабушки своєї, до дєдушки.

«ПОСТРИЖИНИ», УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  
Із чубом ото так було. Сохраняли, а потом, може, спа-
лювали. [../] Було, моя мама каже: «Сорок днів поро-
діллю і дитину на вулицю не показують. Шоб не ходи-
ла вона ніде, не бачили її. І з чоловіком шоб не спала». 
В старину такі порядки були. 

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Нижньопокровка

Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.  
у с. Нижньопокровка Старобільського р-ну 

Луганської обл.  
від Калинюк Харитини Іванівни, 1903 р. н.,  

та Багаданко Марії Захарівни, 1927 р. н. ,  
родом із с. Єпіфанівка Кремінського р-ну Луганської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІС-
ЦЕ, РОДИНИ  Місяць давали тіки до родов, а після ро-
дов півтора давали отпуск. [...] І в хаті, і в больниці, і в 
дорозі [народжувала]. То я рода такі принімала, їхали з 
Москви одні. Ну, та то ж, бувало, прийшлося так бабу-
вала і пуп зав’язувала у поїзді… Та чула ж так, як пупо-
вину перев’язувать. В нас же тоді акушерки були. Ага, 
приходили, поки її привезуть, а воно вже найдеться, а 
одно родилось  – чоловік принімав рода. Ну, не бояв-
ся, рукава позакачував, я кажу: «Та тягни, шо-небудь 
роби». А  побігли за акушеркою, оце Любу як родила. 
А вона йшла, а він каже: «Ну, як же я буду тягти, як ні 
за шо брать?» Долі лежала я. Жарко було тоді, було во-
сени. Ми лягали спать. Я кажу: «Боже, дорога погана, а 
мене щось таке, чи нічого не случиться». І до утра на-
йшлася. [...] Ну, прийде, акушерка пуповину зав’яже. 

Я  складала, в мене скриня була, наскладала, казала: 
«Як поростуть діти, то буду давать роз’язувать»,  – то 
так й досі не повикидала. Нє, не розв’язували. Ну, як 
розв’яже, та умне буде, казали. [...] То ж як у больни-
ці, то не знаю, де вони і дівали, а дома, то, може, мати 
прийде та забере десь, закопає. [Називали] місто. Ну, 
дитяче місто, та десь під поріг, казали, закопувать тре-
ба. А де їх закопували – не знаю.[...] На родини нікого 
не звали, а так ото ж тут же тиждень цілий обмивали. 
Микола Григорович дето напивсь, то як упав, то єлі од-
качали. Так обмивали сина!

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, 
ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Купали. У тому ж у роддомі, то там держа-
ли обізатєльно тиждень, ніде ж купать. А додому при-
їхали, почали купать. І ті ж, [які вдома народжували], 
поки пуповина єсть, то, кажуть, не купають, там по-
обмивають, пообтирають, а тоді купали  – хто як! Це 
в мене була перва, так її два рази на день купали, вже 
тих раз у день купали. [...] Та то ж пилюшок надереш 
із сорочок яких. Так ото тепер уже хоч ситцеві були 
якісь, та були і полотняні, одна пелюшка чи дві здоро-
вих таких. Круглі, квадратні такі. Ну, я думаю, шо ви 
думаєте, отака пилюшка, нє, вона така, довша, шо сюди, 
шо туди: це в мене така на одному ж уровні, тутички 
метер, напрімер, і сюди, шоб метр був. І то кладеш оту 
пилюшку, повивач вперед кладеш, а тоді ту пилюшку, 
а тоді пилюшка менша од оцієї, а тоді маленькі пилю-
шички під попку кладеш і ото закутуєш зразу ноги. [...] 
[Як годували дітей, коли молока не було?] Я не знаю, 
в мене було все времня, скіки не було дітей, всіх году-
вала груддю. Ну, як почне плакать, а шо ж, йому нада 
цицьки давать. В мене молоко було, поки я годую його, 
год зубів немає, я їх нічим не підкармлювала. А тоді, шо 
сами, те й йому, само вже ложку держе. [...] Та то ж або 
намажиш чимось груди, або десь ісходиш. Ну, днів два 
чи три не являєшся до нього, воно забуває. А дитина 
може там, баба єсть, в мене баба була. [Чи можна було 
потім знову дати грудь?] Нє, так нізя, кажуть, робить. 
Ка’ть глазливе буде. То вже, кажуть, як воно там плаче, 
не плаче, не давайте, тоді вже як одлучила.

ХРЕСТИНИ  Ну, як христять, тоді гуляють, і як народить-
ся, так батько десь там начинає гулять день і ніч, там з 
друзями. Ну, [на хрестини] шо було й готовили?.. Ну, 
спиціяльно не було нічого, а так ото, просто, шо єсть, 
та й усе. [Чи сідала роділля до столу?] Ну, а чого вона 
не сідала, зразу не гуляли, як оце найдеться дитина, а 
вже там христини, або год гуляли.

«ПОСТРИЖИНИ»  Ото ж і стрижуть тоді, як год. [Стри-
же] хрищений, ну крьосний батько, батько, чи хіба, 
може, як батька нема, так мати. Спєрва тут же стри-
жуть хрестик, а тоді стрижуть або тільки хрестик ви-
стрижуть та й усе. А  тоді послє пострєже хтось. Да, 
одинаково [стригли і хлопчиків, і дівчаток]. То як ба-
гаті були, так можна каждий год отмічать день рождє-
нія, а як не той, так…

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Маленьке, пока той… не одягали [со-
рочку], а тоді, як мати підніметься, кинеться на їх шить: 
сорочки, розпашоночки. Ну, такі з тоненького якогось 
[матеріалу], лахенького, м’якенькі. Рукавчик так же ж 
виріжеш отак, тут на горличко, тут так ото, я ж сама 
шила, в мене машинка була. Ну таке ж, коротеньке 
[шили]. Ну, може, неділь дві, а, може, й більш було.
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СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Ванів
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

у с. Ванів Сокальського р-ну Львівської обл.  
від Скебської Ганни Дмитрівни, 1937 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ [Називали] «вагітна», «в тяжі», «гру-
ба», «в положенню». Тєжко не можна робити, шоб ди-
тина сі не вбила. А я робила до самого кінця, і мені на 
полю води відійшли, мене чоловік завіз в лікарню, то 
до мене трьох докторів привозили, я так тєжко родила 
хлопця свого. Але він мав п’єть кіл з чимсь, великий 
був хлопчина, так. Не можна [на покійника дивити-
ся], бо буде вона сумна і дитина буде сумна. [Що буде, 
коли вагітна злякається і схопиться десь за себе?] Не 
можна, бо на тім будуть плями відбиті дитини. А во 
як в селі горіла, а мати бачила той вогонь і тако сі за-
ступила руками, то він мав ті відбитки на тілі своїм, 
дитина, не можна було, то було забороніно. [Чому 
могла народитися каліка?] Хтось в роді такий був, шо 
калікою був. Її [вагітну] ховали так, як другу ховають. 
[...] А тепер хай кажуть в лікарни. А перше не казали. 
Шо буде. Як Бог дасть, то буде. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Зна-
єте шо, перше діти хрестили такі, які були імена Ма-
рія, Софія, Анна, а тепер кажуть такі імена, шо навіть 
вимовити не можна. А які? А во, туво Насті, народила 
сі дівчинка їдна, друга народилася. Мої діти називали 
сі їдна Марія, друга Софія, трета Оксанка, а ту Юляна, 
дівчинка Юлянка, знов сі вродила дівчинка Юстинка, 
отак, як можуть, так поназивають. А потім як ту ді-
вчинку, як вона виросте велика, кликати? Ну як її кли-
кати? От якшо кликати Марія, то Марія, от моя дочка 
молодша Марійка, ну, то я її кликала Марійка і кли-
чу Марійка, а тепер я не знаю. [Хлопчиків називали] 
Іван, Степан, Грицько, Михайло. А тепер то сі навер-
тают до старих тих назвів, як колись називали. А во 
Михайло, Юхим, Максим, отак во називають. Мати, 
батько [називали дітей]. Я мала батька Дмитра, мама 
моя Софія називала сі, то мій син назвав собі сина 
свого Дмитро, а  я старшу дочку назвала Софія. [Чи 
було таке, шоб вибирали ім’я дитини за церковним 
календарем?] Було. То тепер переважно є, дивлять сі 
в календар, якого днє припадає те свято, так можуть 
і дитину назвати. [...] Колись в родині було навіть се-
меро дітей, а  зараз їдна-двоє. [Чому зараз не хочуть 
народжувати багато дітей?] А я знаю, чого не хочуть? 
Чи тяжка обстановка людини? Ну таки тяжка, я вам 

скажу, нині ту дитину вибачити, вигодувати, хоч вони 
платять на ту дитину, але та дитина тим, бо я бачу по 
своїх, шо то мало тих грошей, шо вони дают. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПОЛОГИ  Пам’їтаю. 
Баби, які по дітях ходять, котра розумілася в тім. В на-
шому селі була баба Мальчиха, вона вже вмерла, то 
стара баба була, десь було пару баб таких, шо ходили 
по хатах. І баба приходила до неї, обмацала її і сказала, 
шо лєгай, і  там помагала її, і  та вродила ту дитинку. 
[...] Так, баба перев’язала пупець, відтєла, кілько тре-
ба, вона вже знала, кілько треба відтяти того пупчи-
ка, той пупчик був присох, тоди той пупчик відлітав. 
І  пупчик давали цій дитинці, тримала мати для теї 
дитини. Як дитина ішла в школу, то давали, шоб ди-
тина розв’їзала ту ганчірочку, шо було зав’єзано той 
пупчик. І шо то розум сі дитині ліпше розвиває, ка-
зали так. [...] [Чи був хтось з родини присутній при 
пологах?] Нє, вони всі сі стидали, нікого не було. Тіль-
ко та баба і та жінка, породілля. Ну, батько міг бути 
десь в другій кімнаті, но не в тій, де родила сі дитина. 
То нічим не могли полегшити, вона повинна вродити 
сама собою і всьо. Отепер маєте штучні ті, шо дити-
на, її розрізуют і добувают, і так може родити. Ну то є 
розмаїто. А перше мусіла сама жінка вродити дитину. 
В  материну сорочку треба було загорнути [новона-
роджену дитину], шоби вона була здорова така, як її 
мама. А тато – то є тато, мама – то є мама. [Чи зали-
шалася повитуха ночувати у породіллі?] Нє, вона при-
ймила пологи, положила дитинку коло матері, а сама 
пішла.

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  А во маєте, я ро-
била на медпункті коло докторки, ми приймали таже 
пологи в селі. І  мені не було страшно. Мені не було 
страшно, я могла сама навіть ту дитинку прийня-
ти. Але була дохторка, дохторка ішла мене кликала: 
«Ганю, ходіть, – каже, – там і там буде сі родила жін-
ка. І ми пішли, бо перше заким завезли до міста, за-
ким там в місті, то було дуже трудно і тяжко. Чоловік, 
батьки, рідня провідувала [породіллю у лікарні]. Там 
вона була дні три-штири, більше не була в тій лікарни, 
то всі старали сі провідати на той день. Приносили. 
Ну, шось для матері. Шо? Дитина нічого не їсть. То, шо 
мати там могла з’їсти, то принесли. А тоди привезли 
додому, батько привіз, і вдома хрестини робили. Було, 
брали [бірочку з лікарні]. Брали, тево дитинка мала на 
руці перев’язане, вагу свою, назву, фамілію тую брали, 
і  мала пуповину, то-то брала мати додому всьо. [Чи 
давали акушерці якісь подарунки?] Но яка, як собі яка 
заслужила. Як заслужила дати їй шось, то дали. Ну то 
шо? Гроші. 

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ
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ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ  Ну хто пер-
шим купав? Приходила та бабуля, шо роди прийма-
ла, та перший раз купала та показувала, як купати 
тії молодици. І  вона тоди вже сама купала, і  батьки 
її купали. [У  купіль] кидали гроші, зілля клали. Чи 
я знаю, яке зілля? Ну, кидали якусь траву туда. [Хто 
вперше купає дитину, народжену у лікарні?] Батьки 
її. Ну я купала свою внучку, оту Миросю, шо вона за-
раз вчителькою робе, то я кидала зіллє свічене, кида-
ла зіллє свічене, хрестила ту воду, і дитину завивала 
в пільонки, і  пхала помаленьку в воду, обливала її 
тею водою. Дочка моя пішла до Глухого за невістку, 
я ходила їй щодень ту дитину купати. [...] [Раніше] 
бідніше жили, пелюшки... а во своїм дітям я пелюшки 
розірвала, простині чи сукєнки, чи шось повивала, 
купувала розпашонки, а тепер, кажуть, дитина пови-
нна мати всьо своє. Всьо повинна мати дитина своє, 
а шоб мати своє, тре купити, а шоб шось купити, то 
тре на то всьо гроші, а тих грошей, шо вони дають, то 
всьо мало, то всьо мало. 

РОДИНИ  Самі приходили. Сами рідні приходили на від-
відини. Там, шо мали, то принесли дитинці, дали, шо 
мали дати, а так не кликали. Ну та могли прийти, в не-
ділю переважно приходили на відвідини. На відвід-
ини приходили до молодої теї матері. Ну то приходила 
її родина, його родина, всі приходили свої зустрічати 
ту породіллю вдома.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ  Як хрести-
ли, то тоді кликали хресних батьків, священика. Якшо 
було літо, то в церкві хрестили, а  якшо було зимно, 
то хрестили в хаті. Ну, як вже мати очистила сі, [хрес-
тять дитину]. Я хтіла, було в меї дочки весілля... в сина 
було весілля, він вже вмер, було весілля, і дочка якраз 
мала мале. Ну, і я пішла до священика, кажу: «Візьміть 
мені тую дитину охристіть». А каже: «Вона вже счис-
тила сі?» Я кажу: «Та ше нє, же но мала, а вже счистила 
сі, але треба весілля справляти, я не хочу, нехрещена 
дитина шоби була в хаті». І він охрестив. [...] А кого [в 
куми беруть]?! Самих ліпших своїх: чи рідних, чи то-
варишів – отак когось берут. Шоби був такий, був до 
теї дитини прихильний. Як мати, так і батько. Як по-
падало, брали і старших, брали і молодших – як кому 
попало. [Чи могли кум і кума бути одруженими між 
собою?] Ні. А такий в нас звичай був, шо кума мусіла 
бути з одного кубла, а кум – бути з другого, а разом не 
могли бути, як вони одружені. [Чи могли одні куми 
хрестити усіх дітей усім’ї?] В нас нє, а в моїх сватів на 
Волиню, то так є. Там і вісім, і дев’їть кумів, і ті самі 
куми беруть, і ті самі христіть. Там такий закон, а в нас 
нє. [У нас] одна пара чи дві пари кумів є, але так багато 
нема. [Чи визначали старшу і молодшу пару кумів?] 
Кажуть. [Що куми беруть на хрестини?] Полотно. 
[Називається] крижмо. Біле. Ну два метри, три метри, 
но не метр. Завжди брали два метри чи три метри по-
лотна і лєнту, ми ше маєм лєнту зі свого маленького 
того во, шо бігає, таку голубеньку, обв’єзували його, 
несли з лікарні. З крижмом ніц не можна робити, тіко 
можна шось для дитини, споживати його. Ну, мож-
на покласти під голівку, а можна вшити сорочинку з 
него, отаке во, шось для дитини споживати, пошивку 
вшити чи наволочку вшити – отаке во шось, але для 
себе його не можна споживати. [Чи казали, що по-
трібно брати зустрічних кумів, коли помирають діти?] 
Казали. Моя навіть сестринка, поїхала її дочка, вона 

так не хтіла того свого зятя, і в них було весілля, а вона 
поїхала до церкви на службу Божу давати, і там, каже, 
дитину принесли до хресту, і її взєли за куму. І каже: 
«Я сі не відказувала». Не можна від хресту сі відказа-
ти. «Я, – каже, – не відказувалась, ту дитину охрести-
ла, пішла,  – каже,  – в магазин, купила крижма, дала 
дитині крижмо, ше шо могла купити, купила, дала. 
І до теї дитинки я сі щораз їжджу, довідую». [Чи мож-
на вагітну жінку брати за куму?] Нє. Тяжке життє, ка-
жуть, буде в тої дитини. [...] В той самий день [святку-
ють]. Та кого зав годно [запрошують]. Самих ближчих 
берут  – батьків його, своїх батьків, кумів, ну, і  кого 
хоче з своєї родити, він кличе, вона кличе, як мають 
зможність, а як не мають, то охристять дитину куми 
і всьо, і  священик. Та співали такі-во всі [пісні], які 
співают. [...] Всьо, шо є. І ковбаса, і м’ясо, і сільодка, 
і хліб. Всьо, шо є, то готуют: голубці, капуста – всьо, 
шо є. [Чи збиралися наступного дня після хрестин на 
похрестини?] Нє.

ВРОКИ  Від вроків дитину обтирали, дитині спалювали 
сірки, шоби дитину вроки не брали, кидали дев’їть чи 
то одинаціть, я не знаю скільки, і рахували назад, об-
тирали чоло, злизували дитину, шоб вроки си не бра-
ли. Більше я не знаю як. [Чи вішали ниточку червону 
дитині на ручку?] Таке казали, шо треба, але я того не 
чула, я не знаю. Ну то тре її десь везти на якісь такі 
баби, шо вміють вроки знімати. [Чи були у селі такі 
баби?] Чого не було? Ше й нині є. А я знаю як. А во я 
свою дитину носила, яйці вилівала мені баба, вилівала 
яйці. А мене був вітер перетягнув, як на фермі робила, 
то вона вже вмерла, її вже нема, то я дванаціть раз до 
неї ходила, вона мені з клоччя такі робила галочки і 
палила, на дванацітий раз вона мені казала, шо вже 
всьо, вже до мене більше не прийдеш. Я до неї більше 
не ішла. Помагали. Я не знаю, вони, може, і не дума-
ють, шо вони вас вречуть, вони, може, навіть і не зна-
ють, шо вони вречуть, але то такі гочі має людина, шо 
подивить сі, шось подумає, і  вже дитину сі вщепить 
вроки. То таке може бути, шо вона може навіть і не 
думати, шо вона врече ту дитину, а так сі стане.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Як переляк дитині вилікувати?] 
Знаєте шо, до церкви ідуть дзвін мити. Ідуть дзвін 
мити, як дитина злякає сі, то ідут мити дзвін до сходу 
сонці, обертают ту серцевину, обертают зі сходом сон-
ці, туда, куда сонце сходить, туда обертают ту серце-
вину і мачіют в воду. Потім ту воду приносіть додому. 
Бо я то сама робила. Я то сама робила, бо моя дитина 
сі була злікала, то ходили мені мити, бо тако не мож-
на. Батькам не можна, рідним не можна, тіко чужим. 
То ходили мити мені той дзвін, і я ту дитину напувала 
тею водою, і так во хрестила по грудех, по руках, скрізь 
сі ноги мила, всьо витирала – і стопило сі. Є такі діти, 
шо кричить. А я не знаю, [від чого це]. У нас туво на-
віть в сусідстві дівчинка, така криклива, та мати тако 
в колясочці возе, гойдає, каже: «Вночі не дасть спати 
нікому і вдень не дасть нікому спати, і ми возили її по 
бабах, і ніц не помагає, ніц не помагає, Оксанка має 
таку дівчинку». [Чи казали, що як дитинка хворіє, то 
треба її через вікно передати?] Казали. Ну, а во: їдні 
стоять з їдного боку, другі – з другого боку, мати пере-
дає дитину туда через вікно другим. Нє, навіть сусідам 
може [передати]. А я знаю, [чи допомагало]. Я такого 
не мала. [Що робили, коли маленька дитинка хворі-
ла?] Ну то шо?! До лікарні везли.
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«ПОСТРИЖИНИ»  Як рік мине, [стрижуть дитинку]. Нє, 
дитині, те шо волосічко підросло, вони його обстрига-
ют машинкою до гола. Ну, ножичками [раніше піжстри-
гали]. Батьки [підстригають]. Шоб воно густіше росло. 
Так садили, воно кричило, не давалося, але обстригли, 
те волосічко завернули собі, тримали, а дитинці росло 
густіше волосічко. Кажуть, шо після стрижки дитині 
густіше волосся росте. Мати завивала собі в хустинку 
і тримала його [волосся], я знаю, нашо вона його три-
мала. Ліпше спалити. Ліпше спалити його, воно згорит, 
піде з димом, а попіл пуде туда, куда попіл, а викидати 
волосся не можна, бо кажуть, як пташка волоссі возь-
ме, то сильно голова болит дитини. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ  [Чи 
довго годували дитину грудьми?] Як яка могла. Хто 
до року, хто півроку, хто пару місяців, як яка могла 
дотриматися, як яка мала молоко. Як мала молока 
більше, то годувала довше, а як мала молока мало, то 
давали її коров’яче молоко. [Як відлучали дитину від 
грудей?] Я знаю як?! Вона сама покидала молоко, вона 
сама покидала цицьку і не хтіла ссати, бо не було шо 
виссати, а як мала шо виссати, то мусіли чимось нама-
зувати груди. А сажею навіть [намазували], шоб було 
чорне, темне, дитина бояла сі брати до губи і не бра-
ла, втікало від того. А як мала мало молока, то дода-
вали її, додавали, а потім вже те залучували, а давали 
коров’яче молоко. [...] Дитині ніяк не робили, дитині 
як прийшов час, вона сама стала ходити. [Чи казали, 
що потрібно перерізати пута, щоб дитина швидше 
пішла?] Я такого не знаю. 

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  [Що робили з першою сорочечкою 
дитини?] Мати ховала його чи в чемодан, чи в шафу 
і тримала. Не для наступних, показувала йому, який 
він був маленький, як він її вдіти міг. От вчера мені 
Дмитрик приносив свою шапочку: «Дивіть сі, бабусю, 
ту-во моя шапочка, шо я мав маленький».

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ, АБОРТ  Ну, то вони ходили 
по дохторах, якось дохтори шось помагали. Туво зі 
мною доїла худобу, вона вийшла заміж і довго не мала 
дітей, а потем як пішли ті діти, то пішли. [...] Ну, тоді 
аборти робили, як тепер кажуть... А  то є гріх, то не 
можна того робити. Кілько Бог дає, тілько має бути. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  А  бу-
сьок приніс. В капусті знайшли, бусьок приніс. Вона 
ж та моя внучка ходе в положенні, то мій Андрійко 
малий каже: «Бабо, вже в нас бусьок на комині сідав, 
нам шомь принесе. А шо нам принесе?» А казали їй, 
шо дівчинка буде. Сестричку. Чи то правда, хто його 
знає? [...] А  во вовком [лякали], бабай ходе. Нашого 
Андрійка страхали: «Бабай ходе».

с. Комарів
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

у с. Комарів Сокальського р-ну Львівської обл.  
від Козюк Марії Ільківни, 1923 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  «В  пологах» або «вагітна» [назива-
ється]. Всьо можна робити. [Чи казали, що неможна 
дивитися на мерця?] Може, шо так задивлятися, таке 
було. Тому шо задивлятисі, може дитина така сі вроди-
ти. Не знаю від чого [народжуються каліки]. Родяться 
розмаїті діти: і каліки, і годують їх з пітнаціть років, 

вони потім вмирають. [Як ховали вагітну жінку?] Ну, 
так як і поховали. [...] Не знаю того. Того я не знаю, то 
вже є Божа сила, як Бог дасть, так воно, кажуть, буде. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Се-
стру мала я одну, три брати було. А ше два брати було, 
бо тато мав дві жінки. Брали собі чужих, або з роди-
ни, брали собі за вихованців, [коли не було рідних 
дітей]. [...] Називав сі їден [брат] Федір, їден називав 
сі Петро, а другий називав сі Міхалку, Михайло і Ва-
силь. Я своїх назвала: один називав сі Петро, а один 
називався Іван, а  дочка Ільєна. Зараз дітей назива-
ють, вже тепер більшість старають сі дітей називати 
по-старому, бо колись ще за Польщі, то більше було 
названо по-старому. А во, наприклад, Іван, Григорій, 
Петро, Павло, а вже потім Ігор, Владислав, такі всякі, 
знаєте, панські, шо навіть наш священик не хтів хрес-
тити таких, Ігоря навіть. Казав: «В  нас християнські 
ті-во, нема таких імен». А дівчаток називали розмаї-
то – і Оля, і Анна, і Марія, і Олена, Оленка. Тобто... Ну 
так. Ходили, коли дитина вродила сі, пішли до свяще-
ника і там записували в священика в ментрику, коли 
вона народила сі. Значить, у нас був священик нашої 
парафії, наша парафія була ше колись за Польщі, ну, 
а зараз було чотири селі: Комарів, Волиця, Зубків і Пе-
респа. А потім вже, як прийшла радянська влада, вони 
церкви ліквідували. І в нас наша парафії не мали своєї 
церкви, але не в усіх, де можна було правити. А потім 
вже в нас зробило сі дві партії, бо так, ми були право-
славні, ше звідтіль наші пра-пра... І потім, коли при-
йшла совєтська власть, ту розділили сі люди, не хтіли 
ходити до церов, не хтіли ходити до тих церков право-
славних, і поділили сі. Були вони греко-католики. Гре-
ко-католики – то те саме, шо православни, тілько шо 
нас приєднали за Польщі до Риму. І в нас тако, в нас є 
в селі дві партії, вони кажуть: «Ми є греко-католици, 
а ми є православні, Української автокефальної право-
славної церкви».

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  Е-е-е,  за радян-
ської влади, то було вже не в хаті, то був закон, зна-
чить, сі родити в родільні. І приходили навідувати сі 
люди, там то мама чи хтось з родини. Витали там. Тій 
дитині, то хіба як вже на хрестинах [приносили по-
дарунки]. [Породіллі приносили] їсти, ну, шо їй мона 
було їсти. Їй не мона було наїстися огірка, ше шось та-
кого – то всьо делікатне. Як ішли до шпиталю, в лікар-
ню, то несли шось таке натуральне, файне. Акушерці 
дарували. А-а-а, й дарували яке шампанське, квіти, ну, 
може, там гроши давали, чоколяду – отаке. [Чи кли-
кали акушерку на родини, хрестини?] Нє, то вже нє. 
Тілько бабуся. 

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  Вдома [на-
роджували]. Кликала ту бабу. [Хто міг бути присутнім 
на пологах?] Тілько вона [повитуха]. Тілько вона була, 
а чоловік був, може, в другій кімнаті, чи як там? [...] 
Бабці [пологи приймали]. А бабці такі просто, котрі 
вони вміли коло тих жінок, котрі такі невчені люди. 
Ніби вони були не дурні, але лікарні тоді не було ше за 
Польщі. Нє, були, але в лікарнях дуже треба було пла-
тити гроші. Та була одна бабця, Іванчина Марія. [На-
зивалися] бабусі. Ну, та були бабусі такі, котрі вони 
вміли коло того. Нігде сі вони не вчили, просто з себе, 
потому шо вони так вміли. Вони сі то не вчили теї на-
уки ніякої так. як хто тепер, медсестра по родах, мед-
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сестра по тому... медсестра по тому... а колись шпита-
лі, тобто больниці дуже були дорогі. [...] Зав’єзувала 
тая бабця. Я не знаю, [що з пупиком робили]. Нє-нє, 
зав’язували, кажуть, зав’язати дитині... якось ше каза-
ли тево... тей пупчик зав’язати і треба, шоб та дитина 
тримала.

РОДИНИ  Не справляли нічого поки не хрестили. Коли 
за Польщі, то народження ніхто не справляв і імен. 
А тепер нині так: ім’я – всьо вже,печут торт, шоб нарід 
був, а то не було, розумієте, бо було бідно. То вже за 
радянської влади як-то пішло, тоді вже весілля богате. 
А колись весілля так було: машини не було, нічого не 
було, фірами, конями.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», ХРЕС-
ТИНИ, КУМИ  Як дитину жінка вродила, ну, потім, як 
звичайно, несли до хресту, хрестили. Дитину тримали 
до тих пор, аж дев’їть день так, як по закону мали хрес-
тити. Шоб вона не мала первородного гріха. Тіко тево, 
шо Христос хрестив сі, і там само ми всі християни по-
винні бути. Коли дитина нехрещена, вона має перво-
родний гріх. Вона не може ввійти в Царство небесне. 
[...] Якшо бабуся [повитуха], за бабусі, то бабуся мала 
бути на хрестинах, і вона роздавала квіточки, і бажала 
тим кумам і тім мамі і татові за дитину, а люди кадали 
гроші за ту квіточку – то-то її заробок. А вона собі на-
робила всяких таких. Як зимою, то, може, вона собі 
підрихтувала, вона такі свіжі засушувала, такі були шо 
пущі, ше такі дзвоники, шо вони сохраняли сі сухими. 
[...] [Чи готувала повитуха спеціальну кашу?] Нє. Вона 
прийшла, і на хрестинах чи най могло бути дев’їть пар: 
перша пара – мама хрещена і тато, ну, і куми навіть до 
дев’їть пар. Як богати були, то богато брали, а як бідні-
ші, то брали одну пару, то тільки, шо на хрестини. Ну, 
і ладнали сі на хрестини, як звичайно, всьо, обід, ну, 
там всьо то, а бабця присутствувала на тих хрестинах. 
[...] Брали кумів: своїх колегів, товаришок, з родини. 
Дивили сі, кажу вам, наприклад, в  меї сестри дочка, 
так, або моя колега, я її беру за страшу куму, хрещений 
тато – меї сестри чоловік. То саме головніше ті, а там 
дальше товаришки, колєги, сусіди, ше там родина. Нє, 
вони вже не можуть бути одружені. Коли берут ді-
вчину і хлопця за кума, наприклад, так є, ту вони не 
можуть бути одружені. [Чи можуть брати одних і тих 
самих кумів для всіх дітей у сім’ї?] Як собі хто схоче. 
А яке то значення, то вже є друга фірма. А во я була в 
їдної за куму, в другої за куму. А я знаю? Там якби про-
сили. [Чи можна вагітну брати за куму?] Не можна. 
Ну, бо, може, нема такого закону. Ну, то там навіть і в 
законі священик каже: «Можете за тею дитиною таже 
так, як батько і мати, може, помогти їй, як воно, може, 
бідне або, може, як помогти їй, тій дитині хресне». Ну, 
і як, приклад, як єст народжені, то вже мама і тато вже 
шось тій дитині дарують. Отак, коли, значить, сі дити-
на хворіла, хапали [«стрічних кумів»], аби дати дитині 
хрест. [...] Крижмо, – як коли христять дитину, то муси 
мати полотно, «крижма» називаєтьсь. Полотно дає 
кум, кума. Мона дитині пошити сорочинку, рубашку, 
сорочку чи там шо. Ну, не знаю, де поділи [першу со-
рочечку дитини]. Ай, може, як воно там було нездале, 
чи викинули, чи шо.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  За сорок день тоди 
жінка могла ввійти до храму, коли її виводили. Вона 
[породілля] входила. Коли хрестили – без теї [матері], 

тілько куми, бо їй не вільно було заходити, коли вона 
за сорок день вивід [не зробила].

«ПОСТРИЖИНИ»  Кажуть, не можна дитини підстри-
гати до року. Ну стригли [дитину в рік], підстригали, 
підтинали, може, волосся було довге. Нє, мама підтє-
ла дитину і во. Вкинули в грубку [волосся], спалили. 
Просто не можна було сі, кажуть, викидати, кажуть, 
буде голова боліла. Ну то залежи, хто хтів, обстриг на-
голо, хто хтів. А во я своїх, дівчину, вона мала таке до-
вге волосся, я її трошки підрівняла. Навіть не можна 
давати другим людям. Бо тому шо залежить, як чия 
рука. Я знаю, моя мама розказувала, як вона мала такі 
великі коси, моя мама дуже мала великі коси, а  там 
одна жінка не мала дітей і каже: «Слухай, Настуню, я 
так люблю дівчит, я тебе заплету. Я так люблю, я не 
маю дітей, а  в тебе такі гарні коси!». «Як заплела,  – 
каже, – мене, як стало волосі лізти. Лізло, лізло, поді-
лося волосі, пропали мої коси чисто». Така рука. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
[Чи передавали дитину через вікно, коли вона хво-
ріла?] Нє, через вікна ніхто не передавав дитини. [До 
знахарок] ходили. [Що вони робили?] А то не можна 
було, то навіть не по-божому, бо так йдуть до ворож-
битів: «Поворожіть мені, шо мені буде». А  вона там 
наплете-наплете. А  та каже: «Ай, вона мені казала 
правду». [Чи були такі, що вміли лікувати?] Були. Були 
люди, в нас навіть на Комареві було так, шо колись лі-
карі требували гроші, навіть мій брат впав з воза, мав 
п’ять років, забив собі ногу. Ну, та й плаче: «Болит-бо-
лит». А мама з татом пішли на поле, а ми бавилися, то 
діти. Завели до лікарні, а лікар відразу... а гроші треба 
було. А мій брат каже: «Мамо, ми втікаємо, ми ту про-
пали, ми тут тейго не вирішимо». Привезли брата до-
дому, привезли додому, він був дваціть п’ятого року, 
привезли додому, а тут такий один чоловік, він вмів 
такі складати лещатка, то всьо, знаєте, і сказав, скіль-
ко постепенно там скидав ту куцеголку (?), скілько 
там чи на день, чи шо. І ви знаєте, бо лікарі не було, то 
ше було за Польщі. Ну вже тепер, за радянської влади, 
то кажу вам, то вже тепер спеціалістів є. [...] Викидали 
[зубчик] на гору [горище]. Казали: «Мишко-мишко, 
на тобі костіний зуб, а ти дай нам золотий зуб». 

ВРОКИ  Ну може й поробити. Бо тому шо люди мають 
такі [очі], не всі, є така людина, шо на тебе буде диви-
лась, вона тебе врікла, тебе голова болить, слабнеш ти, 
падаєш. Є  такі люди, шо замовляли, виливали яйця, 
спалювали, шоби то відійшло. Помагало. А  во, на-
приклад, ше їхали до Почаєва і брали [воду] там таже, 
ну, там Матір Божа з’явила сі. Брали той, воду. І на-
віть розказували, слухайте, шось то діте не можуть, 
не спить, голова болить, і  там такі давали ті монахи 
медальці від всякої скверни, від всяких злих і туво 
всьо. [Чи чули ви, що нечиста сила могла підмінити 
дитину?] Може й таке бути, я знаю. Колись так роз-
казували, а  тепер уже, як прийшла радянська влада, 
кажуть, шо вже нечистої сили не було. Ай, десь во, то 
таке ходило, то таке шось страхало, то до цвинтара 
не можна пізніше іти, бо там шось привиджувалось, 
отаке-во.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Годували довго [грудьми]. Я  знаю, навіть, 
як казали, вже дитина... Як чула, декотрі: «Ай,  – ка-
жуть, – моя ше дитина вже має два роки, ше ссе гру-
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ді». [...] Ну, якось там відлучали. Дитина плаче, не хоче 
молока пити такого, беруть груді замазують, шоб воно 
дивилосі, шо то бека. Ай, чим-небудь чорним таким 
[замазували], аби дитина вже до грудей не лізла.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  А-а-а, 
казали: «Бузько приніс». А во зайчик. А я своїм всім 
казала: «Я  ішла за річкою, там рибка несла, таке все, 
донині кажу, рибка несла, бачу, якась дитинка плаче, 
і я злапала». А мені то саме говорили. [...] Ну то стра-
хали циганами, баба-яга... [Казали]: «Не можна вихо-
дити, бо баба-яга. Бо діти пішли до ліса, а баба-яга їх 
хтіла вбити і в піцу [печі] спалити». І діти того сі боя-
ли. Або: «Цигани лапають діти в мішок».

с. Хлівчани
Записала Т. Момот 13 вересня 2011 р.  

у с. Хлівчани Сокальського  р-ну Львівської обл.  
від Мельохи-Пащук Параски Миколаївни, 1925 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  [Чому народжуються діти-каліки?] То 
казали, шо то за гріх своїх предків. Свої батьки десь у 
життю согрішили, то за то Бог кару дає, то так казали. 
Ну, та й як казали [на вагітну]... Груба. А казали мусіла 
себе вагітна жінка, шоб нігде в шпарку не заглядати, 
як то колись стайні дерев’яні були. А в шпарку то-то 
вагітній жінці заборонено було, бо казали, як будеш 
дивитися в ту шпарку, допустимо, востаннє було над 
дорогою, а ти в шпару десь заглядаєш, то казали шо 
буде дитина зизоока, косити очима буде. Ага, казали. 
Не вільно було іти беременній жінці до покійника, 
хто б не вмер, навіть найрідніші, то до покійника не 
іти. [...] Казали, але чи я пригадаю?.. А  то вже тепер 
кажуть, як хочуть батьки, щоб сі народила дівчинка 
чи хлопчик, значить, хтось з батьків повинен пере-
магати, котре перемагає більше темпераментом, то сі 
народжує: як батько, значить, хлопчик, а як мати – на-
роджується дівчинка.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  [Як звали ваших батьків?] Ми-
кола, Єва. [Які імена раніше давали дітям?] Такі цер-
ковні, українські. А во тепер ксьондзи нові, я сама он 
маю сестринку. Вона була в православній вірі, а стор-
гувала, пішла в католицьку. І вродила сі у них син, теї 
меї сестринки з священиком, а в його дочки вродила сі 
дочка, то вони не назвали українським або християн-
ським іменем – Ангеліна, а Ангеліна – то є французке 
ім’я. Нашо ж українську дитину хрестити француз-
ким ім’ям, як є імен, навіть я знала, скілько то їх? А во 
дивіться як моє ім’я  – Параскевія. Є два ім’я Парас-
кевія – двадцять семого серпня Парасковії і десятого 
листопада є Парасковії. Одна є Парасковія, шо дуже 
преподобна, дуже подобалася Богу, а друга – десятого 
листопада, шо її замучили за Христову віру, тому маєм 
дві Парасковії. [Старі імена]: Андрій, Степан, Палагія. 
Ну та саме головне батьки, але дід, баба [вибирають 
ім’я]. Обов’язково, тілько так називали із родичів: був 
дідо Андрій, значить... значить сина [потрібно так на-
звати], хлопчик родив сі; була Анна, Гануська назива-
ли, Варка – Варвара. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Мій дід Степан, йому перша 
жінка померла, була Варвара, а з другою оженив сі, то 
від першої жінки мав п’ятеро дітей, а  з другою оже-
нив сі Ганнусі, то мав четверо дітей. І двойні діти були, 

але в батьків були всі однакові – любили тих і тих, шо 
тим купували, то й тим сиротам купували. Всіх разом, 
була якась… відчуття, батьківське родинне відчуття 
було. А  тепер діти, видите як, рідних батьків і то на 
рідкість є, шо шанують.

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК  То вже за москалів [з’явилися 
пологові будинки]. А  перше то всьо родили вдома. 
Провідували [породіллю у лікарні]. Ну найрідніші. 
Чоловіка пускали до жінки і до дитини. А мав [прине-
сти щось], та то здавна-давен було, та воно ше й тепер 
є, коли ідеш до дитинки новонародженої відвідати, то 
з пустими руками не ідеш, а шось береш у подарок, не 
маєш шо, то бодай кусок хліба, бодай кусочок хліба, 
но з порожніми руками на відвідини дитинки не іди. 
Я знаю?.. Так було сказано здавна-давен, шо до дитин-
ки на відвідини ніколи з порожніми руками не треба 
іти, бодай кусочок хліба, но так як тепер богатішче 
люди живуть, вже є всі удобства, то якусь шоколадку, 
якесь платівко чи шо, шось дитинці несут. А дарували 
[акушерці]. Шо хто міг віддячити чим. То на весіллі 
більше дарували хустку чи рушник. То чоловік їде до 
лікарні і забирає жінку і дитинку і сам навіть на руках 
несе, а жінка так іде, а він несе.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ОБРЯД 
ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  Приймали [пологи 
повитухи]. А була в селі така баба, «акушерка» нази-
валась баба. Вдома роди принімали, вдома. Вона при-
ймала роди. Вона вже була опитна, практику вже мала. 
Старша жінка така в селі одна була, шо вона приніма-
ла у жінок роди. [...] [Чоловік роділлі] виходив. Як вже 
чули [перейми], та де до лікарні, то додому привозили, 
та вдома роди принімала. [Який із днів тижня вважав-
ся гарним для народження дитини?] То як умре, то-то 
в неділю. А в який день? Крім понеділка, бо то поне-
ділок тяжкий день. [...] Пупчик перев’язувала, і тепер 
навіть діти мають не такі пупчики, як колись, файний 
пупчик такий перев’язала. А-а-а, зберігали, в  якусь 
скляну посудинку тримали. Зав’язували [вузлом]. 
А то вже за теперішніх часів навіть було, шо в’язали, 
і як розв’яжеш, значить дитина... О, Бог наділює лю-
дину таким всяким даром Божим, а  долі Бог не дає 
людині. А долю сама собі кажда людина вибирає сама. 
[Коли дитина розв’яже пупика, то у неї буде доля?] Но. 
А я не пам’ятаю, [у якому віці]. Ше мала, напевне, не 
пам’ятаю. [...] Та зливали, як народило сі. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  Завивали. І то ше колись, те-
пер не повивають, но вроди ся дитина, і  тепер мама 
пеленку закине, на груди положе і несе. А колись ди-
тинку як вродила сі, як повили, то так, шоб були нож-
ки рівненькі і руки рівненькі, то так повили ту дитину 
у пеленки, як поліно, твердо постігали ноги, шоб тут-
во в колінах були рівненькі, ноги, шоб були рівненькі. 
Та тако поклали і так повивали, і ше пояс був колись, 
давній пояс такий був, а  такий кольоровий: синій, 
жовтий, червоний і рожевий, і китиці мав на кінці той 
пояс. А  ту дитинку обвивали, ту дитинку повивали. 
Стягували, шоб воно рівненьке було. А во тепер не по-
вивають. Воно сі вроди, в пеленку замотають, на груди 
положе і так несе, і рівні діти... іде. Це вже як казати: 
освіта – не освіта, бо освічені люди то-то є грамотні.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  То тепер уже, а колись ди-
тину, як сі вродила, маленькою брали на поле жати. 
Збіжжя з серпами жали. То нажали колупіток, шіст-

СОКАЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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десят снопів, а як нє, то гранку, шось чи тридціть сно-
пів, поставили, зложили колупіток і ту дитинку клали 
під тим колупітком у холодочку, шоб холодочок був. 
Колишні діти не доглянуті так, як тепер у розкошах. 
А чого живуть в розкошах? Породили сі, повиростали 
і в розкошах. 

РОДИНИ  На відвідини приходять потом. Я вже пам’ятаю 
там те давніше. Ну, та приходили, несли дитині якийсь 
подарочок і клали. Колиска така була на шнурках пле-
тена з пруті, дуже файна така колиска, вона так ле-
генько колисала, ні, не хитнула, нішо. І клали, шо при-
несли для теї дитинки, клали в колиску дитині. А шо 
могли приносити? То якийсь подарочок принесли чи 
якусь сорочинку. [Хто приходив? Найближчі родичі?] 
Так. Сідали за стіл, приймали їх. Чим тоді було, тим 
приймали. Не так, як тепер, салати понаготовлєють, 
а то нє. 

ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  А во тепер 
і мої внуки, то як понесли дитину до хресту, в церк-
ві охрестили, принесли з церкви, то через поріг, шоб 
не переступила так, то в’язали гарний букет квітів і 
клали, і через той букет квітів переступала. Такий був 
обряд. [...] Хрестили дитину, бачили по здоровлю ди-
тини. Як здорова дитини, то хрестили і за дві неділі, 
і за три, а було так, шо дитина слабого здоровля наро-
дилась, чи придушила сі при родах, то зара на руки не-
сли і до церкви. Хрестять, шоб надати дитині ім’я. Як 
вона сі народи, шоб воно було християнином, і надати 
тій дитині якесь ім’я, Божу славу. Переважно як на ру-
ках мама тримає хресна, а священик лиє воду свяче-
ну на головку, помазує долоні, ноги, вуха, вочи, то-то 
єлеєм помазує, шоб та дитина добре дивилась, добрий 
слух мала, вуха мала, мастит. То-то є Божі прикмети. 
[...] [Чи брали «стрічних кумів», коли дитина хворі-
ла?] Було таке. [За кумів беруть] найближчу родичку 
чи сестру, чи брата – кум. Повинні, допустім, осиро-
тіє дитина, батько чи мати вмре, дитина сирота, хто 
хресна мама, повинна опікуватися тею дитиною. Бра-
ли і шість пар, але одна пара – то були головні. Голо-
вні куми, то одна пара була, а решта там штири-п’ять 
пар, то вже там – то не таке, а головні куми – то є одна 
пара. [Чи можна брати одних кумів для всіх дітей у 
сім’ї?] Воно, може, можна, не знаю, але вже брали дру-
гих. [Чи можуть куми бути з одного подружжя?] Нє, 
з різних. [Чи можна вагітну жінку брати за куму?] Не 
можна. А я знаю чому? Вагітна жінка не йде кумувати, 
не йде. Кума, а во навіть і тепер, кума як ішла хрестити 
дитину, обов’язково вона повинна була знати молитву 
«Вірую», обов’язково, бо то не була кума, як вона не 
знала «Вірую». Ото як хрестять дитину, то-то головна 
кума сама перша на дитинку дає крижмо, а от остальні 
куми кидають, як тримають, то ті крижма кидають на 
дитинку. [Крижмо] то... Як сказати?.. То так, як тій ди-
тинці подарок найдорожчий. Переважно давали біле 
полотно. [З крижма робили] пеленки дитині – повива-
ти. Вони [куми] провідують чи час від часів якісь по-
дарки такі цінніші купують дитині. [...] Кликали [по-
виитуху на хрестини]. [Бажали, щоб та дитинка росла 
щаслива, здорова, батькови і мамі на потіху, а дідові і 
бабі на збитки. Пусте, то баба буде бавити. Співали. То 
пам’ятаю, як лежила в тій колисці на шнурках, а ко-
лиска плетена, дуже файно гойдалась, то як приходив 
хтось відвідувати ту дитинку на хрестини, то бажали, 
шоб росла здорова, татові і мамі на потіху, а дідові і 

бабі на збитки. Ну, так є. [...] [Хто вперше купає немов-
ля?] Хресна. [...] Та всьо таке [готували], всьо: варили 
і макарон, варили з молоком і рисову кашу з цукром, 
посипали – то-то було шось знамените. А так, то всі 
страви такі, як то на селі колись. Обов’язково узвар – 
то є сушені яблука чи груші. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Було так. Поки свя-
щеник не введе ту маму, шо родила дитину. Аж він 
введе, а  вводив так, шо то навіть і тепер воно є, шо 
священик іде, а та мама, котра родила, тримає сі свя-
щеника за фелон, за ним вслід іде, і там вона клякає на 
престіл і молиться. Бо то всьо не є чиста жінка, кров 
потече і всьо, то за то до виводу не має права заходити 
до церкви. Сама [іде на вивід до церкви].

«ПОСТРИЖИНИ»  Як рочок минув, стригли і те волосіч-
ко, не викидали, а в якесь полотенце завивали і клали 
під подушку головки дитини. Ну, я знаю, не викидали 
того волосся. Цівочку лишали, а туда всьо підстрига-
ли. Та хто вже вмів файно стригти, мав сприт, легеньку 
руку, то той підстригав. То на весіллі було, шо садили 
на подушку, а  так мама тримала на руках, а  той, хто 
стриг, той стриг. Нє, його [волосся] спалюють. 

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ Мак кладуть свячений 
і воду свячену коло дитини від вроків, так і колись 
було.[...] Ходили [до знахарок]. А я не ходила. А якісь 
молитви читали, відчитували, зілля якесь давали, шоб 
дитині в колиску під подушку класти, сірники якось... 
А  як дитина маленька, та то тепер навіть чогось зі-
страшилася, дитина вже навіть така, шо ходе, вже 
може півтора рочку дитині, а чогось зістрашилася на 
вулиці, чи собаки чи шо, ходили на дзвіницю і дзвін, 
серце мили, але то чого вночі я не знаю. Вночі, то-то як 
дитина чиясь перестрашила сі чогось, а вночи пізнати, 
бо дитина вночи сі скидує, схапується, то вже мати чи 
бабуся замічали, шо дитину вхопив сі якийсь страх. 
Значить шо? Несли на дзвіницю і там те серце з дзвона 
мили. Помагало. І ту воду брали, і дитину купали в тій 
воді, і страх відходив дитини. До священика вдавали-
ся, [як переляк], і священик відчитував молитви. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Як хто. Хто мав більший корм. А во я лежи-
ла у лікарні з своїм сином, бо дочка Галя поїхала тепер 
в Москву, а я лежила в лікарні, родила свого сина Ми-
колу, охрестила на татове ім’я, а лежила знов друга, по-
руч в лікарні ліжко, я не мала нічо, шо виссати, а вона 
мала шо, кормила свою дитину і мойого сина кормила. 
І вони вже постаріли сі, то він не раз їде кіньми: «Бабо, 
а пра, ми з Вашим Миколою, – з сином моїм, – ми одну 
цицьку ссали. То ми тепер як брати, бо ми одну циць-
ку ссали». [...] Ну а як? Груди натирали, не давали, та 
то вже й тепер, відлучали, груди перев’язували, шоб 
молоко не прибувало, а присихало. Ну, і так присушу-
вали груди, і так дитина... А часником... соски на гру-
дях часником намащували. І дитина маленька бере, та 
й вже не хоче, бо то запах і пече. [Чи дитині давали 
хліб, як відлучали?] Нє, я того не пам’ятаю. 

ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  Кидали. А во колись сте-
ля, і така дюра була, лізти туда на гору [горище], і від-
кривали ту дюру, і той перший зубчик брали, і кидали 
догори на гору, і казали: «Мишка-мишка, на ті зуб кос-
тіний, а дай мені желізний», – сильний шоб був. То-то 
так казали.
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ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ  Ставили пам’ятник, а  во ту 

в нас недалеко коло Яринців капличка шо стоїт, то 
батьки жили і не мали дітей. Файно, заможно жили, 
а дітей не мали, то вони ту каплицю поставили, шоб 
у них народилися діти. І поставили ту капличку, і на-
родилися діти.

«ЗВІДКИ БЕРУЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Бусьок 
приніс, колись казали: «То тобі бусьок приніс братчи-
ка чи сестричку». А батьки, як казали, дурили, казали: 
«Ми тобі купили». Казали: «Буськ приніс, нам підки-
нув». [...] А вже так, як я, то я страхала чим своїх ді-
тей  – їсти не дам, тихо сидіть. Мала я двоє: хлопця, 
дівчину, а перша дівчинка померла. То вже син стар-
ший був, а дочка Галя молодша була, то він все до Галі: 
«Галя, тихо будь, бо баба їсти не дасть». А то підлогу 
мию, а вони мені гонять по мокрій підлозі.

Записала Т. Момот 13 вересня 2011 р.  
у с. Хлівчани Сокальського р-ну Львівської обл.  

від Клепан Марії Миколівни, 1939 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  [Назива-
лася] вагітна. Груба казали. [Що не можна було роби-
ти вагітній?] Я не знаю. А во, казали, шо до покійни-
ка не можна іти. [Чому народжуються діти-каліки?] 
А хто його знає? Чи то від Бога, чи то так? Хто його 
знає. Може, й кара, ми не можем сказати ні так, ні сяк. 
[...]Перше тако, як я сі вродила, то жінка мала і п’ятеро 
дітей, і троє мала. А во наші мама, моя мама, то тато 
мій загинув на фронті, то мама мала два чоловіка, нас 
мала троє. І по п’ятеро, а во коло нас сусідка була, по-
мерла вже, Кубінська Марія, Кубінський Володимир, 
то вони мали п’ятеро дітей. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Так, як тепер во, – Іван, Василь, 
Степан, Олег. Олег так дуже не хрестили, но більше – 
Василь, Петро, Роман, Андрій – отак хрестили. А дівча-
ток таже – Парані, Марусі, Гані, Настуні, Євка – отак. 
А тепер зараз більше називають по-панськи. Тепер на-
зивають: Іринка, Христинка. Ше як я ходила до школи, 
то нигде не було Христинки. Но колись, тамо церква є, 
ксьондзи були, там була Христя, а так не хрестили. Аж 
тепер зачили хрестити то Христинкою, то Мартусею, 
то Вікою, то ше якось так дуже дивно, я навіть не знаю 
таких імен. Батьки, батьки вибирали [ім’я]. А во тако 
кристили, а во, батько ся називав Іван, або той Василь 
сі називав, і вони так, шоб те поколіні, воно ішло далі: 
Іван – Василь, Іван – Василь. І так воно тево... Це Іван 
Іванович був, чи Василь Василович був.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ 
МІСЦЕ  Розказували, моя мама навіть, то я вже така 
мала шість років, може, сім років, зачила в перший 
клас ходити, то туда так просто, бо ми перше жили За-
хетна, на Пустинці, церква там була, а там ми жили на 
Пустинці, то така була баба Нагунчиха, і вона пологи 
принімала. Ніде [не вчилася], так її, видно, так… І ше 
їдна була така, казали, Нагунчиха, а як її називали, то 
я тобі не скажу як. Кликали, та вона приходила до теї 
дитинки, дивилася її там, тево... ті «Отче наші», ті мо-
литви вона молила колись. Такі старі люди мали такі 
корунки [?] і молили сі над тею дитинкою на ті корун-
ки. [...] Так, то я навіть ходила [до повитухи]. Я при-
йшла до теї баби, ну, трошка там, треба було кусочок 
іти, я прийшла: «Слава Ісусу Христу». Баба відказала 

мені, каже: «Слава навіки». Та й я кажу: «Бабцю, я Вас 
чогось попрошу». –«А чо?» – «Ходіть, – кажу, – бо мама 
дуже заслабли і просили, шоб Ви, – кажу, – прийшли». 
«Так, доню, так-так, я вже, я вже». Колись баби мали 
запаски, такі запаски мали припіднєті, ту запаску ски-
нула і вже шмоль-шмоль, і за мною, за мною. Так, две-
рі заперла, засунула: «Ти, дурню, не іди, ти не іди, дур-
ню». Всьо. А мала, інтересно було, як то там, шо там, 
не знаю, вона там таво... тако трошечки трошка, може 
година, може, сила була, може, година потривало, вже 
чую, вже: «Веее-ве». Вже плаче. [...] Та баба [пупови-
ну перерізала]. Зберігали і потім, кажуть, як дитинка 
ішла в перший клас, давали його розв’єзувати, шоб 
воно розв’єзало і шоби мало, казали, шо то... розум. 
[...] Закопували [дитяче місце] під поріг свій. 

ПЕЛЮШКИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Ну, а де там?! 
Боже! Там, кажуть... Боже, колись так не було таких 
пелюшок, шоб там такі пелюшки були, а взєла та жін-
ка мамину чи свою сорочку, чи чоловікову і загорну-
ла ту дитинку, та й всьо. І вже яку-небудь хустку там, 
хустинку взєли, завили, та й вже... [...] Мама своя, та 
мама, шо вродила дитинку, купала. 

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  Як хто мав, то 
провідували [породіллю]. Може, чоловік, може, як... 
Хтось провідував. Приносили, як ішли до тієї дитин-
ки, приносили хліб, сіль, цукор і коло дитинки клали. 
Ну, так потім, як вже... як такво трошка вже та... Так як 
та мама встала, там вже її [акушерці] шось подарувала. 
[Чи забирають з лікарні пупець дитинки чи бірочку?] 
Я не пам’їтаю. [Як породіллю зустрічали вдома?] Та з 
хлібом і з солею, кажуть: з доброю долею, з цукром.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, РЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Кого хтіли 
собі, так кажуть, чи там зі свої фамілії [родини], чи 
там подружку свою, так, кого собі зажидала. Як хто 
хтів, так робив. Є так, шо хтів, аби дитина... не хоче 
богатого, но шоб дитина була здорова, щіслива і шоби 
мала хрест на собі. То вже брали чотири [пари]... Ну де-
сіть – то вже найбільше! [Одна пара] – то були старші. 
[Чи могли бути кум і кума подружжям?] Ні. А казали, 
кажуть, шо не можна. І кажуть, шо нє, не брали. Ну, бо 
не можна, шось не можна. [Чи можуть куми хрестити 
усіх дітей у сім’ї?] Я не знаю. [Кума бере] крижма. А во 
вона бере, вона має мати таку матерію, вона має купу-
вати біле полотно. І те полотно... і тоді, як во вже іде до 
церкви... хрестит священик і тим полотном... І те по-
лотно зберігають аж... Воно під головочкою, її та мати 
стелит те полотно. То кум і кума мають. І тепер так є. 
А во моя дочка, то таже, як хрестили, то все одно має 
мати біле полотно, і те полотно має рік лежити під го-
ловочкою дитини, а як вже рік мине, то вона вже шось 
з того полотна бере тій дитині і шиє, шось шиє її. [Про 
стрічених кумів] я так не чула, я не знаю. [...] Ну як? 
Прийдуть з церкви, там чи є десятеро тих кумів, чи 
чотири, чи як, стають, беруть такого найстаршого, мо-
літь сі, моліть сі, три рази «Отче наш», три рази «Бого-
родице діво», і тоді сідають, і тево, трошка погостить 
сі, і тоди знов ідуть, і тоді знов сі моліть, співають тій 
дитині, батькам, бабам, всім. [Чи роздавали квітки 
на хрестинах?] Ні. [Чи горщик з кашею розбивали?] 
Я так ніде не чула. [Кого, крім кумів, запрошували на 
хрестини?] Ну хіба де сусіда. [Які пісні співають на 
хрестинах?] Такі побожні. [...] Всьо, шо хто хтів [готу-
вав]. І ковбасу купують, всьо. Варить, варять компоти. 

СОКАЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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[...][Як швидко батьки мають охрестити дитину?] Як 
хто хоче. Та тако місяць, найбільше місяць. Дитину 
хрестити, щоб дитина мала хрест, бо як вона не має 
хресту, а вона вмре, то, знаєте, тепер так сі не траплєє, 
а перше, то траплєло сі, і ті таво... без хреста вмирали 
діти, а во несли, і діти вмирали. А дитина тоди плаче, 
вона плаче, вона хреста хоче.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Який обряд відбу-
вався через сорок днів пісдля пологів?] Вивід. Ну як? 
Іде, священика свого просіть. Там йому кажуть, і вона 
з дитинкою іде – вона вже чиста.

«ПОСТРИЖИНИ»  [Дитину стригли], аж рік мала. Та ка-
зали «пострижини». Та казали, може, до школи йшла. 
Чогось те волосі обстригали. Те волося якось замоту-
вали в кульок. Десь чи в шафі, чи де [зберігали]. Мама 
хресна [підстригала]. Було так [садали на подушку]. 
Ну так во обстригли троха, обстригли те всьо, волосі 
стригли. Як хто хоче, так робе. Палєть. Та як вже тево 
виросло таке, то її заплітали. Як хто хтів, то коски за-
плітав, як хто хтів, то... Ой, підстригали. [Чи розкла-
дали перед дитиною якісь предмети, щоб дізнатися її 
майбутнє?] Нє, я нігде не знаю такого.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Як хто: і три роки годували, і два роки году-
вали, і шість місяців – як котра мама мала молоко. [...] 
А во так: нині трошка не дала чи там старала сі його 
відлучити, шоби якраз у жнива, казали, та дитинка 
буде багата. А  во нині не дала, трошка дала молоч-
ка, там трошка з цукром, воно посюняло-посюняло 
собі, по те во... А тепер настали ті... всякі ті, а во всякі 
[каші], перше «Малиші» були, а тепер всякі ті є.

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Та якось сірниками бе-
рут. Тако колись, таке во я знаю, як хтось прийшов до 
дитини або жінку відвідав, так як мав відвідати, то 
зараз брали тако язиком і так довкола, так язиком і 
так [тричі плює через ліве плече]. І взєла, і скинула со-
рочки, так ту дитинку пообтирала тею сорочкою, так 
на всі, нахрест. Так робили. [Чи могла нечиста сила 
підмінити дитину?] Я не чула. [...] Колись так не вино-
сили надвір, колись [нерозбірливо] був такий, зніт та-
кий був, якесь таке, чого воно таке, така дітей хвороба, 
такий зніт був. Тако діти так на зніт чогось, отако як 
місіць наставав, а во нів [молодик], чи під поуні [по-
вний місяць], то так дитину хапало, оте-во. То брали 
ті, пробачте, кігинці, а  во всякі зіллі, а  во, як свиню 
тримали, свинські ті гімна якось брали і так тим наку-
рювали ту дитину. І воно вже спокійно спало. [Чи хо-
дили лікувати дітей до знахарок?] То ходили. А во так 
вона молилась над нею [дитиною], там якось спльо-
вувала тево, вони отаке лічили. [Чи передавали хвору 
дитину через вікно?] Всяко сі трапляло.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Дуже тєжко, бо тєжко, бо вона сама 
винна, бо як вона виде, шо дитина хвора, або як, то 
вони в першу очєрєдь пішли і тому священикові заві-
домили, шо дитина хвора. І чи священик приїздит до 
хати, чи до церкви, чи якось хрестит, а так не можна. 
А як то як, а во, просто ішли до церкви, Євангелію бра-
ли, всьо брали і цево... і трумельце робили, і там сві-
ченою водою кропили, і до церкви носили, священик 
приходив там це... а во... там відспівував всьо, молитви 
читав і вже. Та, в білому ховати. За першою дитиною 
нє, не можна іти [матері на похорон своєї дитини].

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Бабино
Записав І. Гілевич * 7 липня 2005 р.  

у с. Бабино Старосамбірського р-ну Львівської обл.  
від Катрича Михайла Миколайовича, 1956 р. н.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Син народжувався, наприклад, 
то батько старався на діда ім’ям назвати. То так було 
досить багато таких родослівних, що так получало-
ся  – Василь Іванович, Іван Васильович, і  так дальше 
йшло, йшло, що деколи доходило до абсурду, що не 
можна було розібратися – хто який Василь Іванович. 
Прізвище то саме. Треба було називати або молодий, 
або дід, або внук, котрого хотіли щось спитати. Такі в 
основному імена були. І так само в жінок старалися по 
бабі. [Якщо дитина народжувалася на якесь свято], то 
називали: «Приніс собі ім’я». Перед празниками яки-
мось, перед Іваном народився, перед Миколаєм, перед 
Дмитром. То навіть і релігія до того спонукала нази-
вати тим ім’ям, яке він собі приніс. Наприклад, в мене 
онук Юра, він народився 30  квітня перед Юром  – 6 
травня. Всьо, його назвали Юра. В мене був особливий 
випадок, бо я народився після Іллі, то значить Ілля мав 
бути, але щось не сподобалося батькам Ілля і назва-
ли мене Михайлом в честь маминого померлого бра-
та. [Чи дозволяли називати дітей іменами передчасно 
померлих родичів?] Живий приклад. Мене назвали. 
Мамин брат помер в двадцять два роки. Просто, як 
тоді називали, запалення отримав. Напився з крини-
ці води і молодий помер. Найпоширенішими в нас 
були Миколаї і Василі. [У сусідніх селах] бувають різні 
[імена]. А у нас найпоширеніші були – то Миколай і 
Василь. Серед жінок  – Катерина, Маруня, як кажуть 
в нас. Марій було дуже багато. Ну, зараз вже є багато 
[імен]. Більш схильні до всяких там – Сніжани, Діани. 
Всьо на світі, шо не хочеш. Такі навіть, шо мені самому 
язик не повертається їх назвати при реєстрації, бо я 
там в сільській раді. Іще називають... От зараз Марта 
пішло сильно. Таке виджу по реєстрації, повернулися 
до старих імен. [Чи існувала у вас традиція не давати 
дітям імен, які в цьому або сусідньому селі мають по-
гані люди, злодії?] Так, були якісь такі розгільдяї. [Як 
Ви обирали імена своїм дітям?] Старшу назвав Русла-
на, бо це ім’я було популярне на той час. Другу – Окса-
на, бо в родині було багато Оксанів. Син Микола – на 
честь діда. Двоє близнят народилося, і я назвав Надія 
і Любов. [Близнята народилися] шостого грудня, бо в 
жінки два брати старших шостого грудня народилися. 
Шось в тому є. [Як ваші діти називали вже ваших вну-
ків?] Ну, ось за одного сказав, а другого теж Юрою на-
звали, бо родився тридцятого квітня, а перший двад-
цять дев’ятого. [Місцевий священик розказував про 
те, що після Помаранчевої революції багато дітей по 
сусідніх селах почали називати Вікторами і Юлями. Чи 
називали так у вашому селі?] Так, Вікторів у нас є ба-
гато. [Місцевий священик розказував про те, що коли 
парохом у Головецько був його попередник о. Андрій, 
то батьки часто називали дітей Андрій та Адріана. Чи 
називали так дітей у вашому селі?] Андрії та Адріани – 

* Тут і далі матеріали (записи) І. Гілевича подано в ав тор-
ській обробці (в редакції автора).
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так, є багато таких. Шось комусь подобається і так 
от. В один момент Руслана, Руслан. А раніше то було 
сильно Василя і Миколая. Іванів так рідше. Миколаїв 
тутай-во, де ми живемо [південна частина с. Бабино], 
то тут майже хати не було, шоб не було Миколая. На 
Миколая празники, і була така традиція, шо йшли ві-
тати всіх – «гуцати». Починали з дванадцятої години 
вечора з вісімадцятого на дев’ятнадцяте, пока всі хати 
до останньої не обходили. І так були би не уважили, 
то він був би обідився дуже той Миколай, до якого не 
зайшли. Мусіли прийти привітати. Так само було на 
Василя. Но й Іванів досить в селі, але я кажу, що моє 
покоління та трохи раніше в основному були Миколаї 
і Василі. [Однолітки батька] теж були в основному Ми-
колаї, Степани, Івани. Це такі найпоширеніші імена 
були. Андрій де-не-де. Ну, Антонів менше.

КУМИ  Ну, в  основному хресних батьків беруть батьки 
дитини. Вони собі індивідуально кожній вибирають. 
Хресний тато один і хресна мама одна. Так, тільки одна 
пара. На хрестинах вже може бути сорок, п’ятдесят і 
сто чоловік, але в церкві лише одна пара хресних бать-
ків. Можуть бути й родичі. Але стараються брати за 
хресних саме таких найближчих друзів. Ну я сам був 
хресним може де з двадцять раз. Вже багато поженив 
своїх похресників. Ну, обов’язки [хресних батьків]... 
Кажуть, що по релігії то є другий батько. Переважно 
це зводиться до відвідування. Хоча би раз в рік прине-
сти подарунок. І звичайно хресним батькам на весіллі 
відводиться певна роль. При всіх згадують при благо-
словлінні. Пізніше подаруночки. Хресний вручає мо-
лодим подарунки, а молодий хресним взамін. [Діти на-
зивають] «хресний батько». [Батьки дитини називають 
його] «кумом». Переходять на «Ви». В одної мої дочки 
подружка в Харкові живе, і вона приїхала спеціально 
з Харкова, щоб бути за хресну маму. Ну зять вже собі 
обрав свого кума, з яким дружили в молодості. [Кого 
частіше беруть за хресних батьків? Одружених чи 
неодружених?] І так, і так. Кажуть, шо молоді дівчата 
часто не хочуть йти за куму. А якщо замужем, то вже 
більше. Може бути одружений і неодружена. [Чи існує 
у вас повір’я, що дівчина вперше повинна йти за куму 
до хлопчика, а парубок до дівчинки?] Я того не скажу. 
То є відповідально і почесно – [бути кумом]. Таж не за-
просять якогось піяка за кума?! Мужчина від кума не 
має права відмовитися навіть по релігії. Жінка може 
в певному стані. Ну, і тоді між кумами стараються не 
вступати у всякі суперечки, сварки, бійки. Вибирають 
надійних, щоб на ціле життя не було між ними сканда-
лів. [Їхні] діти можуть одружитися. Вони не рахуються 
родиною. Вони беруть на себе обов’язки по вихованню 
похресників. Звичайно, як я десь зустріну хресного або 
хресну [похресника чи похресницю], і щось не так він 
робить, то я йому зауваження зроблю. І воно більше 
сприймає це, ніж від постороннього.

Записав І. Гілевич 7 липня 2005 р.  
у с. Бабино Старосамбірського р-ну Львівської обл.  

від Мацьковича Миколи Степановича, 1928 р. н.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Найчастіше давали імена – Іван, 
Василь, Микола, Степан, Андрій. Переважно при ви-
борі імені дивилися в церковний календар. Напри-
клад, Миколи дев’ятнадцятого грудня – і тоді назива-
ли Микола. Так само й з іншими святами. Могли й на 

честь діда або баби назвати, як хтось поважав батьків 
і хотів так назвати, то називали, щоб зберегти пам’ять 
про них. Певно, що на честь діда називали переважно 
старшого сина. Ще називали на честь діда і баби по 
матері та на честь батька. Дітей дозволялося називати 
іменами померлих родичів. Траплялися випадки, що 
в одній сім’ї кільком дітям давали те саме ім’я. Люди 
боялися називати дітей іменами, які в цьому селі но-
сили злодії чи погані люди. [Інформатор народився 
перед Миколою, тому його так і назвали. Своїм дітям 
Богдану й Олі він дав імена, котрі йому сподобалися. 
Зараз основна мотивація при виборі імені дитини – це 
бажання родичів.] Якшо хлопець народився, а  в той 
день було жіноче свято, то брали приблизно найближ-
че чоловіче свято.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  Баба-повитуха могла 
охрестити кволе немовля. Це було «в законі». Якщо 
ця дитина виживала, то при хрещенні священик не 
змінював імені даного раніше, бо нашо йому мінити, 
як було ім’я дано. Ім’я обирали батьки дитини лише 
після її народження. Хрестини відбувалися, як хто ба-
жав. Якщо дитина була хвора, то старалися чим по-
швидше охрестити, щоб не вмерла нехрещеною. Мо-
гли охрестити під час пологів. [...] Переважно кумів 
брали з родичів. Лише одну пару хресних батьків пи-
сали в церковній метриці, хоча на хрестинах їх могло 
бути більше. За кумів переважно брали одружених, 
хоча й могли брати неодружених. Навіть могли брати 
розлучених. Вік кумів не відігравав жодної ролі. Пере-
важно брали тих самих кумів для всіх дітей. За кумів 
запрошували і багатих, і бідних. Тут в подарунках не є 
справа, бо шо хочу, то несу. Хто хотів ніс краще, а хто 
хотів – гірше. Вимоги не було ніякої. Могли брати на-
віть до десяти пар кумів. Чим більше, тим краще. Ти 
можеш бути комусь кумом, а  він тобі вже не може 
бути. Хресні батьки та батьки дитини вважалися між 
собою родиною. Хресний батько відповідав за ту ди-
тину, він її провідував. Відмовитися від кумівства мо-
гли, якщо мали причини: мали десь їхати, щось в сім’ї. 
Але переважно, якщо кликали за старшого кума чи 
старшу куму, то відмовити не можна. Такий звичай.

с. Головецько
Записав І. Гілевич 8 липня 2005 р.  

у с. Головецько Старосамбірського р-ну Львівської обл.  
від Кузьмин Марії Миколаївни, 1933 р. н.,  

та Покій Галини Миколаївни, 1972 р. н.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  На яке сі свято вродило або пе-
ред святом на день, на два, то мала бути та дитина 
щаслива. Отак по-старому то було. То все говори-
ли, шо не треба ім’я змінювати, бо та дитина не буде 
мати щастя. Дитина ім’я собі принесла, і то треба так. 
[Якщо замінити ім’я], то в нього життя не йде пото-
му, немає долі, як то по-нашому старому. [Чи віри-
ли, що від вибору імені дитини залежить її доля?] Та. 
[Чи не боялися називати дітей іменами, котрі в цьому 
селі мали пияки, злодії?] А то ньи таке. Тоді піяків не 
було, як зараз. Злодії були. [Ім’я обирали після наро-
дження], бо то не можна було наперед вгадати, а як 
вже й вродило, тоді вже ім’я визначали. Батьки, діди, 
баби [обирали]. Священик обирав рідко, хіба, як було 
найдене, то тоді давав ім’я, яке хотів: Текля, Пала-
га, Карпіна, Христина, а для хлопців – Лацко. Тепер 
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Христина в моді, а тоді такому [безбатченку] давали 
хіба. [Ім’я дитині давали] на хрестинах. Перед яким 
празником дитина народиться, там, наприклад, перед 
Івана Купала, якшо хлопець, то називають Іваном. 
Або хрестили на Марії або народилася на Марії, то 
була Марія. Трошки ця традиція збереглася, а трош-
ки – то дають, хто яке хоче. Переважно старшого сина 
називають на діда чи на батька. Коли давали ім’я діда, 
то це означало, шо вважали своїх дідів. Кажуть ще в 
народі, що внуків любиться більше, як своїх дітей. То 
вони пропонують свої імена, щоби внуків назвали 
так, як вони ся називають. Бо коли людина мала ́, вона 
не має часу любити своїх дітий, а старі бавлять ону-
ків. Дід з бабою заказують, щоб назвати на їх честь 
котрогось з онуків. Самі дід з бабою просят, шоби 
внуків так називали. Дід заказує на ім’я баби, а баба 
на ім’я діда. Називали [іменами померлих родичів]. 
Є така родина, яка має трьох Миколаїв. Два померли, 
а третій живий. Назвали дитину Миколаєм – вона по-
мерла. Другу дитину назвали знов Миколаєм – знов 
померла. А третю назвали, і вже живе. [Батьки] боя-
лися, але дід з бабою наполягали, бо дід був Миколай. 
У мене сестра померла – Анна. А по тому ше послідня 
була Анна. Ше й по сьогодні живе. Одна жінка з цього 
села по паспорту була записана Юстина, а називали 
Марія. Її назвали Юстиною, бо вона була букартом 
[байстрюком]. В  церковній метриці вона була запи-
сана як Юстина, а  вдома перейменували на Марія. 
А  потім в паспорті перейменувалася на Марія. [Чи 
могли батьки змінити ім’я дитини, яке їй дали при 
хрещенні в церкві?] Ньи. Хіба якщо повитуха дала 
ім’я, то священик міг дати інше. В католицькій церкві 
було прийнято давати два імена. Одне ім’я давати на 
честь якогось святого або, наприклад, якого святого 
носить храм. Наприклад, в Головецько зараз є церк-
ва Івана Хрестителя, то якщо народжувався хлопчик, 
а батьки, наприклад, захотіли ім’я Віталік, то свяще-
ник може давати два імена – Віталік і Іван. І зараз так 
тоже прийнято. Батьки називали цю дитину вдома 
котримсь одним іменем, котрим вже хотіли. В  пра-
вославній церкві такого нема. В православній церкві 
тільки одно ім’я дає священик, а греко-католицькій, 
римо-католицькій прийнято давати два. [Нам роз-
казували, що раніше у вашому селі священиком був 
о.  Андрій і що на його честь батьки називали своїх 
дітей іменами Андрій та Адріана. Чи пам’ятаєте Ви 
таке?] Раніше в нас Адріан не було, а Андрії були. Но 
то не знати, чи то на честь священика, чи то на честь 
якихось серіалів. Коли почалися ті серіали, коли ста-
ла Україна незалежною. Особливо Маріанна, то те 
було таке модне ім’я, то давали в кожному селі. Там 
могло бути по двадцять Маріан. Всі ся хрестили. Всі 
були Маріаннами. Всі хтіли бачити свою дочку та-
кою, як та була Маріанна. І  бачить з серіалів Діана, 
Маріанна, Соломія, Роксолана, ще якесь там. В  пра-
вославній церкві такого імені, якого не було в цер-
ковному календарі, не хотіли давати, бо казали, що 
такого імені нема і таке ім’я я не можу дати. Напри-
клад, там сьогодні якогось святого, і  таке ім’я даю. 
Або там, наприклад, перед якимось великим празни-
ком. В греко-католицькій церкві в таких випадках да-
ють переважно два. В державній метриці писали одне 
ім’я, яке батьки хотіли. Батьки називали, як хотіли. 
Є такі випадки, що й дорослих називають в пестли-
вій формі. Наприклад, в Головецько є господар, якого 

жінка й інші люди в селі називають Івасем, хоч він 
Іван. [Чи була колись у вашому селі традиція дава-
ти дітям тільки ті імена, які були в цьому селі чи в 
місцевості, і чи боялися давати якісь нові?] Були такі 
застереження. Старші люди казали: «А то такого нігде 
не було. Нашо таке ім’я? Таке ім’я я не запам’ятаю». 
Переважно цьому противили дід з бабою, казали: 
«Назви Івась чи Степан». Але батьки вирішували, 
вони вже вибирали по-своєму, могли прислухатись 
до своїх батьків, а  могли дати таке ім’я, яке хотіли. 
Віті не було. Називали так, які були празники. Віті 
появилися, коли Радянський Союз прийшов сюди. 
За Польщі були Михайло, Миколай, Дмитро, Ан-
дрій, Іван, Павло, тіво всі, які апостоли були. Семен 
і Адам майже не дають. В дівчат найпоширенішими 
іменами за Польщі були Марія, Кася, Настуня, Олена, 
а за Радянського Союзу появилися Руслана, Наталя, 
Оксана. По селах появилися телевізори, радіо, і  вже 
хто які імена почув, сподобав, то вже почали давати 
такі. В Грозьовому найпоширенішими є Каська і Ма-
риська. Але то так було до початку радянської влади, 
а тепер вже за України, то вже сі змінило. Переважно 
майже у всіх селах України найбільше Іванів і Івано-
вичів, тому що, якщо дитина народилася без батька, 
то її [в радянський період] в метриці записували Іва-
нович чи Іванівна. [Зараз] то вже залежить від жінки 
[матері дитини]. Як в мене дітей багато було, то мені 
баб не стало, і я вже давала, яке підійшло. Самій стар-
шій дали Настя, бо моя свекра була. А  потому дала 
на честь свої баби ім’я – Марія. Била моя баба Марія, 
і  чоловікова била Марія. Та я мала п’ять дівок і два 
сини. Інші Галя і Дарка. Сподобалося ім’я і так дала. 
Моя баба була Марія, і мені дали Марія. Я потому ше 
дала й своїй дочці Марія. Мого чоловіка батько був 
Николай, то я ше дала синові ім’я Николай. Тепер ше 
внук Николай є. І так пішло.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ 
(«МИТИ РУКИ»), РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИ-
ТУХИ  [Хто у жінок колись приймав пологи?] Жінки. 
Була така жінка на кругу. У  нас Маньчиха все була, 
пупи в’язала. Переважно цих баб називали просто 
по-вуличному або «та баба, шо пупи в’яже». [Казали]: 
«Поклич Федіву Марисю». Була баба. По-вуличному її 
називали Ганя Маньчиха. В’язала пупи. Вона ся писа-
ла Манько. Середньої [сім’ї за достатком]. За роботу 
не брала ніц. Коли та жінка йшла пупок в’язати, то 
наоборот ше брала своє масло, сметану, шо мала під 
руками, шоб не йти до тої дитини з порожніми рука-
ми. Так прийнято, шо до породіллі завжди приходили 
з подарками. Можливо, навіть пеленку могла прине-
сти чи шось таке. Одні в других вчилися во тут [тобто 
круг с. Головецько – Підтатарино]. Рожичка стара, то 
вона так ходила. Природне було. Вона придивилася 
навіть на свою, і вона вже потому могла зробити. Той 
пупок відміряла і зав’язала. [Чи не боялися люди кли-
кати повитуху, у якої помирали діти?] Ні, то від неї не 
залежало, хіба якшо вже таке було, шо в неї дитина 
випала з рук, тобто з її вини. Але то було дуже рід-
ко. [Повитухи приймали пологи] аж доки могли. Там 
була Рожикова на Підтатарином, в  нас  – Маньчиха, 
а на Шляхті – не знаю, яка там була. Кожен круг мав 
свою [повитуху]. Але вони там не відділяли свою те-
риторію. Наприклад, якщо тої жінки не було, то вони 
бігли до другої чи до третьої. Не робили ніякої різни-
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ці. В кого попало [приймала пологи]. То були екстрені 
випадки, коли жінка народжує і їй потрібна допомога, 
то вона вже йшла й помагала. [Чи не просила та жінка, 
котра хотіла стати повитухою, благословення у свя-
щеника для цієї діяльності?] Ні, такого не було. [Чи 
були у вашому селі випадки, щоб жінка, котра вже по-
чала приймати роди в інших жінок, згодом сама наро-
дила дитину?] Були. Та як ставилися? Вона помагала 
людям, і люди їй помагали. [Чи траплялися випадки, 
коли, наприклад, якась жінка була повитухою, а потім 
її дочка чи невістка також стала повитухою?] Було. Її 
мама робила, і вона потім робила. [Чи могла повитуха 
відмовитися, коли її запрошували приймати пологи?] 
Ні, такого не було. В селах люди є дуже дружні, і якшо 
є якась біда, то завжди помагають. Тим більше, якшо 
роди, то неможливо таке відказати, навіть якшо вона 
була хвора, то вона могла зірватися з ліжка і побігти 
зав’язати. Для повитухи не було разниці, хто бідний, 
хто багатий. [Чи запрошували ще за Польщі селяни з 
міста професійних повитух, тобто тих, котрі закінчи-
ли спеціальні курси?] Ну, то вже хіба які при панстві 
були, а прості люди де?! Ну, може, багаті де. Я того не 
знаю. В селі багатих не було. [Чи в шляхтянок вашого 
села пологи приймали ті самі повитухи, що й в укра-
їнських селянок?] То не за мої тямки було вже. Я  то 
не маю поняття. [Хто приймав роди в дружини свя-
щеника чи вчителя? ] То я не пам’ятаю. [Чи могли за-
прошувати повитуху із сусіднього села, якщо місцевої 
не було?] Та могли. Сіли на фіру [віз] та й привезли. 
Зараз [пуповину] в’яжут бінтом, а тоді в’язали матір-
ним прядивом з коноплі, бо мовили, як плесконним 
ся зав’яже, то дитина не має дітий, а як матірним, то 
вона має рід далі. Матірне було, то воно насіння мало, 
а плесконні, шо вони не мали насіння, то вони ся ми-
кали одні наперед других. А матірні, то мали таку го-
ловку з насінням. Тим матірним дитині пупок в’язали. 
[На чому перерізали пуповину? Можливо, якщо ді-
вчинка, то підкладали веретено, а як хлопчик, то со-
киру?] Та де? Такого не було. Раз – і пішов. Пару днів 
побуло і відпав. [...] Ну та руки просто помила. Які 
там обряди були?! То було і мила не було, шоб до по-
рядку руки вмить. [...] Брали святвечірню вотаву, шо 
стоїт на Святий вечір під мискою, і нею підкурювали 
жінку. Перед пологами жінка могла йти до сповіді, по-
сповідатися, запричащатися, взяти у священика бла-
гословення, на службу Божу дати, шоб були щасливі 
пологи. [Чи не було у вас такої традиції, що у випадку 
важких пологів чоловік ішов до священика, щоб той 
відкрив у церкві Царські врата, щоб полегшити цим 
пологи?] В нас за мої тямки того не було.

ПОЛОГИ  [Чи траплялися випадки, щоб жінка наро-
джувала без допомоги повитухи?] Були, були такі 
випадки. Та були, але вже по ту повитуху бігли, бо 
треба було пупок зав’язати. [Хто запрошував пови-
туху до породіллі?] Йой, то чоловік побіг по ню, або 
сусід побіг по ню. [Що із собою несли, коли йшли за 
повитухою?] А без нічого. [Можливо, хліб?] З хлібом?! 
Хтось хліб тоді мав?! По повитуху бігли без нічого. 
А от повитуха вже тоді. Як повитуха мала під руками, 
то взяла. А як не було, то й не було. Залежно які були 
роди. Якшо були важкі, то могли побігти по другу [по-
витуху]. Якшо жінка не могла народити, якшо дитина 
йшла не головою, а ногами, то треба було справити. То 
могло бути кілька повитух. То залежало, якої склад-

ності були роди. [Чи могла повитуха приймати пологи 
у своєї дочки?] А чого не могла? Могла. Наоборот, ма-
тері не довіряли комусь чужому, а самі хотіли прийма-
ти. [Чи траплялися випадки, що за одну ніч повитуха 
приймала кілька дітей?] Ну, я того не знаю.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Було таке повір’я в хресну 
маму або повитуху. Чи повитуха, чи хресна мама, чи 
хтось з родичів, чи навіть сама мама, якшо вона пер-
ший раз купала дитину, якшо вона кидала туди пло-
ди калини, то це означало, шоб дитина була красива, 
як калина, мала червоні щічки. Могли кидати навіть 
мед, шоб ту дитину дуже всі люди любили. То [перша 
купіль] залежало, де дитина була народжена. Якщо в 
роддомі, то в роддомі купали. [Повитуха] прийняла, 
повила, тоді покупала і несла відразу до хресту, бо 
ся бояли, шоби не захворіло. Зразу купали. Зараз по 
лікарнях, то ся купле, коли ся з лікарні прийде. Як я 
родила, то закон був дев’ять днів полежати в лікарні, 
а потому приходити додому.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Якщо народжувалося кволе 
немовля, то чи могла повитуха його охрестити, щоб 
дитина не померла?] Тоді вона брала свячену воду і 
питалася родини, яке вони хочуть ім’я, і тоді хрести-
ла. Але траплялося таке, що нікого з родини не було в 
хаті, а жінка була в тяжкому стані, то баба-повитуха 
сама давала ім’я: «В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. 
Амінь. Хрещається раб Божий або раба Божа (таке-то 
ім’я)». І благословила тим його на щасливу долю. І то 
було таке тимчасове хрещення. Якщо дитина помира-
ла, значить, то хрещення було важне. А якщо дитина 
виживала, тоді кликали священика і робили звичайні 
хрестини. Священик хрестив так, як має бути. Водою 
хрестив і миропомазання робив. Він міг дати і інше 
ім’я, якщо повитуха давала таке ім’я дитині, яке їм 
[батькам] не подобалося, а вони хотіли інше ім’я. То 
коли вони несли її до хресту до церкви, то могли ім’я 
змінити, а  могли те саме дати. За радянської влади 
було дуже цікаво. Одну дитину могли охрестити кіль-
ка разів, тому шо є такі сім’ї, які тепер відкрилися аж 
за незалежної України. Батьки переважно були кому-
ністами. Дід міг бути в партії, а бабця ні або наобо-
рот, але ше мали таку стару закалку і хотіли дитину 
похрестити. Було, шо батьки комуністи – їм не можна 
було йти до церкви. Бабця крадькома брала дитину, 
договорилася з священиком і серед ночі його розбу-
дила в другій чи третій годині: «Отче, перехрестіть 
дитину, бо батьки комуністи – їм не можна, а я хочу, 
щоб дитина була перехрещена». Міг дід, якщо йде 
якийсь священик по дорозі, а  він знає точно, шо то 
є священик, то може закликати до хати, поки нікого 
нема, і крадькома перехрестити. Й не говорить ні бабі, 
ні дітям, шо дитина хрещена, бо боїться. Той комуніст, 
там може він бути великим начальником, але він знає, 
шо його хрестили, шо батьків хрестили, він тоже хоче, 
шоб його дитина була хрещена. То було навіть таке, 
шо за тисячу кілометрів вони брали священика, його 
передягали по звичайному, ховали ризи і то всьо, його 
везли, можливо, в інше місце чи якусь стару хату, і то 
тоже крадькома хрестили. Ціла родина могла хрести-
ти ту саму дитину. Всі боялися один одного, рідні бо-
ялися самі себе, тому шо компартія дуже забороняла, 
то б звільнили з роботи, вигнали з партії. Але всі хо-
тіли ту дитину перехрестити, і вона могла бути кілька 
раз хрещена.

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ  РАЙОН
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КУМИ, ХРЕСТИНИ  [Кого найчастіше запрошували 
бути хресними батьками?] Колєгів так, як зараз, або 
по фамілії [родичів]. Як хто більше симпатизував 
кому. [Якого віку мали бути ці люди?] То не було різ-
ниці. Переважно батьки вибирали свого віку. Доте-
пер вибирали одружених, а зараз вже несуть дитину 
неодружені. Зараз може бути всяко. А колись дівчина 
дитину ніколи не несла до хресту. Можливо, дівчина 
не несла дитину до хресту, бо коли хресна мама несе 
дитину до хресту, то вона її сама повиває, дає в руку 
чи ручку чи олівець, чи книжку, шоби вона файно 
ся вчила, чи веретено, шоб добре пряла, чи голку з 
ниткою, шоб вишивала. І незаміжня дівчина не вміла 
повивати дитину. Можливо, тому й брали одружену, 
тобто таку, яка вже мала діти, яка вже вміла повивати 
дітей. Є  тільки хресний батько і хресна мати, а  гос-
тей може бути багато. Є тільки одна пара. Так завжди 
було. «Нанашка», «нанашко» називають. Батьки ди-
тини називають хресних батьків кумами. Звертають-
ся до них на «Ви», але якшо вони рідні, то можуть і 
не звертатися [на «Ви»]. [Чи могли діти кумів брати 
між собою шлюб?] Так, може, а  не може одружува-
тися хресний батько з похресницею і хресна мама з 
похресником. Вони [хрещені батьки] повинні були 
молитися за тих дітей. «Вірою» прекрасно мовити, 
як несли дитину в церкві. Мовили, шо коли «Вірою» 
хресний батько з матір’ю не вимов’ят, то та дитина 
видить всяку нечистоту, злих духів, йому ся шось 
привиджує. А  коли хресний батько і мати вимов’ят 
добре, то дитина в життю ніц такого нігди не види. 
Ні, такого тоді не було. То зараз рік дитині пройде – 
йой, вже хресна мама йде з татом. Коли ми росли, 
того нігди не було. Короваю хресні батьки не печуть 
[на весілля]. Хресна мама просто несе подарок, який 
вона хоче. Батько так само подарок або гроші несе. 
Йде так, як звичайно на весіллі. З родини я брала [ку-
мів]. [Тепер беруть], як ся кому сподобає. [...] Дитину 
до церкви несли хресні батьки. Кожен [кум і кума] на 
хрестини ніс кусень свого полотна. То така крижма 
була. [Що давали священику за те, що він охрестив 
дитину?] То я не повім. Могли [вдома охрестити]. 
І зараз хрестять – хто в дома, хто в церкві./ [...] А шо 
страви?.. Страви тогди які були?! То не нині. Тоді кур-
ку рубали. Шо мали там, то й таке ладили. Бульби зва-
рили, підливи, ше чогось. Такі хрестини були. То нині 
видумують всякі салати, бо люди заможніше жиють. 
Каша була, рис, шось таке-во. Була в магазинах [кру-
па]. Та й на хрестини ше за Польщі купляли варити 
так, як на інші свята.

«ПОСТРИЖИНИ»  [Як довго не можна стригти дитину?] 
Я то уваги не звертала. То був такий звичай, шо ди-
тину до року ся не стригло. Але в нас тут він не дуже 
ся вважав. Такі старі люди казали, шо дитину до року 
не треба стригти. Тільки в рік. То переважно добре би 
було, якби то стриг хресний батько. Це не мало вигля-
ду якогось свята. Ні, просто стриг і всьо.

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ  Казали, шоб до 
року їх [нігті] не обтинати, а шоби зубами їх обкусува-
ти. Я не одному не обкусувала. А як було дитину ся ло-
жило, дитина розповивала, драпалася. Та й ножички в 
руки обтяла, та й всьо. Та во, слава Богу, всі жили. То є 
дурні забобони. Но як можна дитині нігті тримати, як 
дитина ся царапає нігтями?!

ВРОКИ  Свячене зілля коло дитини, водиці свяченої під 
подушку. Тілько всього. Таке було повір’я, шо якщо 
дитина нехрещена, то шоб ввечер не давати нічого з 
хати, шоби дитина потім вночі не плакала. Особливо 
вогонь. Якшо хлопи кур’ят в хаті, шоби не виходили 
надвір з тим вогньом, з тими дзигарами запаленими 
надвір курити. То вже є дуже старе. І  тепер є: якшо 
той вогонь винести з хати, то дитина потім вночі дуже 
плаче. Як я Марійку вродила, то якраз приїхала з лі-
карні, прибігла Василя мати: «Йой, ви певно на хрес-
тини нагнали горілки. Позичти ми півлітри, бо ми 
дуже треба». Я сталам, думаю: «Господи, шо робити? 
Дати чи не дати? Дитина нехрещена»,  – але кажу до 
Николая, небіщика: «Дай. Я ніц не знаю, то мені ніц не 
шкоди». І дали. Диви, як файно [дочка Марія] живе і 
гроші має. То є такі старі забобони.

КОЛИСКА, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ПЕЛЮШКИ  Підвішена 
[колиска], а потому на послідок то вже така. Її роби-
ли з дерева: чи з ялиці, чи з смереки. В колиску клали 
вівсяну чи житню солому. Свячене зілля і свячену 
воду клали під головочку дитині. [Чи можна коли-
сати порожню колиску?] А то старі люди не виліли. 
Я  не знаю чому. Ше свекруху я мала, то було хтось 
поколисав: «Не колиши порожню колиску». Та так 
вище було [повішено колиску]. В хаті не було підло-
ги, була земля, і знизу було холодно. Колись в хаті не 
було так багато кімнат, а була переважно одна кімна-
тушка. Зразу як відкривалися двері, і мороз заходив 
до хати, тому переважно вгорі збиралося більше те-
плого повітря, і тому там підвішували [колиску]. І ше 
з тої причини, шо ця колиска довше гойдалася, якшо 
її раз дьоргнув. А та на підлозі, то треба постійно її 
колисати. [Коли дитину перший раз клали до колис-
ки?] То як хто. Я, наприклад, діти коло себе ложила, 
дитина все при мені спала. Коли я шось робити йшла, 
тоді в колиску клала. Вночі переважно все коло мами 
клали, тому шо годувати треба. Хіба як дехто спав, 
шо міг притиснути і задушити. Бувало, шо душили. 
А я спала, то чула. Все дитину собі під груди поста-
вила. Скільки [часу] я їх годувала, завжди коло мене 
вночі було. А я стала обід варити, вже дитину в ко-
лиску. Мій [чоловік] сам виготовляв [колиску]. Про-
сто з дерева та й всьо. [...] Сорочки дитині шили з 
спідниців старих. [...] Пелюшки робили з сорочки 
старої або спідниці старої.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  До сорок днів [по-
роділля не ходила в церкву]. Вона ся мала в церкву 
ввестися і тоді вже йти до церкви через сорок днів. 
То був етап очищення. Вона брала до церкви з собою 
дитину. Хіба як померло, то сама ся вводила, шоб так 
як оправдати себе, шо її не було сорок днів в церкві, 
то вона приходила з тою дитиною. От я не була со-
рок днів, бо в мене був період очищення. І читались 
такі спеціальні молитви. [Чи батько та інші родичі або 
повитуха ішли цього дня до церкви?] Не обов’язково. 
Ньи. Молитви читалися тільки тій жінці і дитині. Але 
виводитися з дитиною жінка могла і пізніше навіть 
і через рік, якшо, наприклад, вона народила восени, 
а  там зима, холодно, не було чим дитину перевезти, 
чи ше там умови були якісь, то вже аж літом. [Чи до-
зволялося жінці протягом тих сорока днів виходити 
з хати чи з подвір’я?] Вона мусіла працювати. Жінка 
йшла в поле.
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у с. Головецько Старосамбірського р-ну Львівської обл.  
від Беч Марії Миколаївни, 1937 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  Їдна [повитуха] жила в центрі там 
біля церкви. Її звали Мацько Анна, по-вуличному 
Мацькова. Така була повитуха. Тут біля мене вже та 
одна вмерла, шо могла таке робити. То була Хохоник 
Анна. По-вуличному її називали Лужицька. Просто 
«баба» [називалася]. [Чи чули, щоб її називали «пови-
туха»?] Ні, таке я не чула. Старші жінки, які ся розу-
міли та й ся брали, а як не розуміли, та й ся не брали. 
Та, доки треба було, [приймала пологи]. Доки здорова 
була. [Повитуху] шанували. Чому ні?! Як вона стала 
тій в пригоді, тій в пригоді – та й шанували. Так, як 
всі були. Не були такі богачі. [Чи існувало у вашому 
селі повір’я, що якщо повитуха була доброю, багатою 
і щедрою, то такою ж буде дитина, котру вона при-
йме?] Я таке не знаю, хоча, може, хтось таке і говорив. 
[Хто приймав пологи у тутешньої польської шляхти?] 
Я то не знаю, бо я тут з 1957-го року, а сама я родом 
з Золотнівки [куток с. Головецько]. Золотнівець пер-
ше, Татарин  – другий круг, Попов’ята  – третій кут. 
Там церква, бо мовили, шо піп там жив. То – Римці, 
бо мовили, шо тут якийсь римець жив. Чи жид, чи 
хто? От тих сім хат то ся називают Римці. А  то вже 
називають Шляхта. Там дальше називають Калиничі. 
А  ше дальше називать Вогін. Там дальше називають 
Викулята. А там дальше горби називають як попало: 
або Гординята, або якось так. Та в селі мусіло бути 
[кілька повитух]. В крузі мусіла якась бути. В Вигоні 
була така старенька баба, шо вже давно померла. Вона 
розуміла і для корови, і для жінок – всьо розуміла. То 
після війни ше баби приймали. Мій брат з 1948-го, то 
його ше баба [повитуха] приймала. [Чи не боялися 
люди запрошувати повитуху, у  якої кілька разів по-
спіль помирали діти?] Та чому? Не боялися, бо гин-
шої ради не було. Родили й сами. Котру вже притис-
ло, то й сама родила, без баби. [Хто ж тоді зав’язував 
пуповину?] Або я знаю?.. Когось кликали. Або й бабу 
кликали зав’язати пупця. Скільки жінок так вродило! 
[Чи відомо, в кого вона вчилася? Чи ходили одна до 
другої?] Я то не знаю. Напевно, шо приймала [в своєї 
дочки чи внучки]. А хто приймав?! [Як ставилися до 
жінки, яка приймала пологи, а  потім сама народила 
дитину?] Я таке не знаю. То не за мої тямки було, бо я 
ше молода. [Чи говорили у вас слово «бабувати», тоб-
то приймати роди в інших жінок?] Ні, такого в нас не 
було. [Чи могла баба-повитуха охрестити кволу дити-
ну, щоб вона не померла нехрещеною?] Як батьки со-
гласилися, то й охрестила. Самі собі батьки обирають 
[ім’я]. [Коли потім священик хрестив, то він давав те 
саме ім’я дитині?] То саме. То навіть як вродиться ди-
тина, то свяченою водою хрестят і дают ім’я. То навіть 
зараз так є, шо медсестра в лікарні має так хрестити, 
як види, шо дитинка слаба.

ПОЛОГИ  Зразу, як жінка мала родити, та й хтось пішов: 
або діти вже були більші, або чоловік, або хто попав. 
Ньи, не несли [нічого, як кликали повитуху]. Або вже 
вгостили [повитуху], або шось заплатили. Корову, яка 
народжувала, у  нас називали «поліжниця». А  жінку 
як називали, я не знаю. [Що брала з собою повитуха, 
коли йшла приймати пологи?] Можливо, шось мала. 
Може, шось таке, шоб їй Бог допоміг, шоб стало в при-
годі, бо то нелегка справа була. Ну, як ся добре сходи-

ли, то погостили її [повитуху], дали їй там їсти, та сло-
вами... Грошей тоді ше не було. Та багатші, може, шось 
і більше давали, може, платили шось. Таке не знаю.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Сім’я собі вибирала. Або на 
честь діда одного або другого. Або на якеся свято вро-
див, то дають таке ім’я. Я, наприклад, мала внуків, шо 
вродила дочка у Старім Самборі, близнята – дівчинку 
і хлопчика, – і якраз підходило Купала. Але дочка не 
хотіла давати ім’я Йван, бо вона мовила, шо як давала 
м’я Йван, то та дитина їй вмерла. Ну, і тогди не дає того 
ім’я, а дає якесь інше. То ми вже перехрестили [охрес-
тили] його, і має два ім’я: Богдан і Іван, бо я мовила, 
шо Іван мусить бути. Він так і помер в дванадцять мі-
сяців. Так дають. [А якщо у вашому селі церква Івана 
Хрестителя, то чи це впливає на вибір імені дітей? Чи 
кажуть, що покровителем села є Іван Хреститель, то 
потрібно дітей так називати?] Та дають. Та в селі є Іва-
нів багато. Наприклад, мій батько Митро, то внукові 
дали Митро. Я Марія, то внучці дали Марія. І другий 
син так дав. А перед тим ся вродила святом, то оп’ять 
так дали. Яке свято [ім’я] собі дитина приносить, таке 
їй ше трохи дают. [Внукові дають ім’я діда], шоби 
титула не пропадала, шоби покоління не пропадало, 
шоб пам’ять про діда зберегти. [Чи пам’ятаєте Ви це?] 
То є таке. Давали Андрій, Адріана. Тепер вже навіть 
добре дають Андрій. Але чи це можна пов’язувати з 
тим, шо був священик Андрій, то я не знаю. Та чому 
ж ні, давали [імена померлих родичів]. Вот дідо помер 
молодим. То як не дати його ім’я? Всяко бувало. [Чи 
боялися батьки називати дітей тими іменами, котрі в 
селі носили пияки чи злодії?] Ну, то вже як хто. Є такі 
люди, шо ся боят, а є такі, шо ся не боят. Причім чужа 
людина до мої дитини?! Після народження [ім’я ви-
бирали], бо не знав, шо то буде. Вже дивилися, коли 
вродило. Батьки [вибирали]. [Чи міг священик виби-
рати ім’я дитині?] Ньи, хіба якшо дитина без батька. 
Таким дітям міг дати Павліна, Максим, Сафрон. Такі 
гірші імена давали. [Чи могли родичі змінити те ім’я, 
яке дав священик байстрюкові, і називати дитину вдо-
ма по-іншому?] Може, таке колись було. І тепер таке 
є. Я колись не знаю, чи так називали. [Чи могли нази-
вати дітей пестливими іменами?] Зараз так називають 
дорослого чоловіка Іванком, хоча він Іван.

ХРЕСТИНИ  Як ї [повитуху] хотіли закликати, то закли-
кали на хрестини. Певно, шо вже ї не лишили! [Чи ви-
конувала повитуха певну роль на хрестинах? Чи вона 
несла дитину до церкви, чи готувала якусь спеціальну 
страву на гостину?] Ні, такого не мала.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Її [дитинку] ховали на цвинтарі без 
священика. Винесли трунку. Мало ім’я всьо равно. Як 
неживе ся вродило, то так само якесь там м’я давали. 
Перехрестили водицею свяченою та й всьо. Ім’я могло 
бути любе, яке си хотіли, таке си дали. 

Записав І. Гілевич 11 липня 2005 р.  
у с. Головецько Старосамбірського р-ну Львівської обл. 

від Кузьмин Марії Миколаївни, 1933 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ 
ДИТИНИ  Вагітну жінку тут називали і називають досі 
«груба». Вона робила поки не вродила. Все мовили, шо 
дитина буде бліда, якшо вона йде до померлого. Треба 
було перев’язувати червоною хустинкою руку. Ходили, 

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ  РАЙОН
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але в’язали якусь лєнту. Ця традиція збереглася досі. 
Як ми корови пасли, то все нам заказували: «О, сонце 
зайшло. Вже до криниці не йди воду пити». А чому?! 
То всім не можна було пити, а не тільки вагітним. Вог-
ню тільки боятися не можна було. Коли ся напудилася 
[злякалася] десь і імелася [взялася], то відбивали пля-
ми на дитині. В нас була жінка, то хата горіла, а вона ся 
напудила, імелася за лице, то на дитині ся відбило. Всьо 
лице таке аж вешньове було». Вагітній не дозволялося 
«перелазити через дроти, бо дитина обмотана потім 
родилася [під час пологів у дитини довкола шиї була 
обмотана пуповина]». Інформатор також розповіла, 
що вагітній заборонялося переступати через дерево, 
лазити через плоти, вішати нитки на шию, бо в дитини 
пуповина буде обмотана довкола шиї. В останні чоти-
ри забобони респондент не вірить, а тому й не дотри-
мувалась їх під час вагітності. Вона нічого не чула про 
повір’я, що вагітній не можна після заходу сонця вихо-
дити з хати, виходити з хати з неприкритою головою, 
дивитися на місяць, сидіти на порозі. Шити в свято за-
бороняли, бо в дитини будуть очі зшиті. Рубати в свя-
то забороняли, бо в дитини губа буде розсічена. Каралі 
носили, і хрестик ся носив. А якшо та вагітна краде, то 
й дитина буде красти. Говорили, шо як вагітна просит, 
а не дай їй, то миші шмаття [одяг] їдять потому в того, 
хто не дав. І то вірать досі. З тої хати, де була вагітна, 
можна було щось комусь позичати. За свідченнями ін-
форматора, у їхньому селі не існувало повір’я про те, 
що якщо вагітна жінка перейде комусь дорогу, то в тої 
людини цей день буде нещасливий. Як вагітна йшла за 
куму, то признавали, шо в тої дитини, шо вона несе до 
хреста, вік не буде довгий. А  чи це впливає на її ди-
тину, я не знаю. Вагітна ніколи не йшла. Ця традиція 
збереглася досі. То дехто так встидався, бо вже багато 
дітий мав, не признавався, то потому дитина довго не 
говорит, як ся приховує вагітність. А  так, то говори-
ли зразу. Старі жінки увидять ше зразу. Вона не знає 
більше інших оберегів для вагітної жінки, крім черво-
ної хустинки, котру зав’язували на руку, коли йшли до 
мерця. Свячена вода в хаті стоїт. Коли [вагітна] шось 
чується не так, то потягне [вип’є] води свяченої та й 
всьо. Зілля свячене в хаті стоїт. Та й ті жінці нема ніц. 
Вагітні жінки носили той самий одяг, що й звичайно. 
[...] Не було повір’їв про те, що потрібно щось зробити, 
коли батьки хотіли, щоб народився хлопець чи, навпа-
ки, дівчина. Інформатор не знає, як могли передбачати 
стать майбутньої дитини. 

РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ, ПОЛОГИ, ПУ-
ПОВИНА  Щоб у майбутньому були легкі пологи, 
дехто підкурювався отавою, тою шо на Святой вечір 
під миску клали, та й молилися, Бога просили, шоби 
легше було. Не було звичаю під час важких пологів 
розв’язувати чоловікові тої жінки, яка народжує, пояс, 
що нібито мало полегшити пологи. [...] Перед родами 
за тиждень чи за дві неділі жінка все [постійно] спові-
далася. За свідченнями інформатора, породілля перед 
пологами не прощалася з рідними. Колись жінки вдо-
ма родили. Під час родів родичі могли бути в хаті. Та й 
побігли по таку жінку, шо пупи в’язала. Та й прийшла, 
зав’язала, та й всьо. Пологи зберігали в таємниці від 
сторонніх осіб, бо мовили, шо тяще родити. Пологи 
тут називали і називають «роди»: «вже та і та вроди-
ла». Жінка лежала в постелі. Її заступили ‘заслоном’, 
а в хаті всі можуть сидіти. Котра не могла вродити, то 

водили по хаті. Було таке, шо дитина вже ся вродила, 
тоді бігли по ту жінку, шоб пуп зав’язала, та й всьо. 
Були випадки, що жінки народжували в полі. Старі 
люди не казали, що народжена в полі дитина буде не-
щасливою. По ту бабку біг чоловік, або з хати хто був. 
Дітей могли післати. А та, як вже по ню прийшли, то 
вона не могла відказати. Вона вже бігла бігом. З собою 
вона брала то прядиво, шо пупи в’язати і більше нічо-
го. Чоловіки постійно кликали ту саму бабу-повитуху 
приймати пологи у своїх жінок. Не було повір’я, що 
існують щасливі місяці, дні, години для народження 
дитини. [...] Інформатор не знає, що говорила баба-
повитуха, коли зав’язувала дитині пуповину, бо вона 
вже народжувала в лікарни. «Пупок як відпав, то збе-
рігати мали, мол, як дитина вже має йти до школи. Як 
той пупок розв’язала, то має тямку файно вчитися. За-
раз жінки зберігають. Та не може так, шоби не змогло 
розв’язати. А тепер в лікарни, то рідкість, як можеш си 
вхопити [пуповину]. Є така медсестра, шо віддала, а є 
така, шо ввергла [викинула] в сміття та й всьо.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, РОДИНИ  Новонародже-
ну дитину спочатку клали біля матері. В першу купіль 
і мід ляли, і свячену водицю, та й тільки всього [тобто 
більше нічого не лили і не кидали]. [...] То приносили 
тій жінці, то називалось «на полудини». То хліб, то ше 
шось, то дитині шось. З голими руками не приходили. 
Це відбувалося того самого дня, коли жінка народила, 
або наступного.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, КУМИ  Нехреще-
ну дитину через вікно не показували, надвір не ви-
носили. [...] Колись люди нехрещену дитину довго не 
тримали. Які два-три дні – і хрестили. Мовили: «Аби, 
не дай Бог, не померло нехрещене». [...] Зараз дітий 
хрестять, коли на хрестини ся зладять. І тиждень, і дві 
неділі є. Або дитину перехрестять і пізніше хрестини 
[гостину] роблят. Колись усі гості на хрестини при-
носили кусник грубого полотна свого виробленого на 
крижму. Такий подарок приносили. То і хресний бать-
ко, і хресна мати тоже обоє повинні приносити. Зараз 
несуть пелюшку білесеньку. Продукти тільки несли 
тій жінці, котра родила, зразу [після народження ди-
тини], а на хрестини вже не несли. Хто яку змогу мав, 
то такі страви були на хрестинах. І курку рубали. Шо 
хто міг, то й варив. Пісні співали, які попало. [...] Після 
хрещення рідний і хресний батько дитини зверталися 
один до одного – «кум». То так мовили, шо не можуть 
вже посваритися, то гріх сваритися. Але буває, шо 
гніваються. Колись брали і зараз беруть тільки одну 
пару хресних батьків. Хресного батька ще називають 
«старший кум». Діти їх називають «нанашко» і «нана-
шка». Дотепер хресні батьки не брали ніякої участі [у 
вихованні своїх похресників], а тепер беруть. Во пер-
ше причастя. Дитину підучають до першого причас-
тя. В нас на Десяту п’ятницю [Зелені свята] діти бра-
ли перший раз причастя. Тоді батько, мама, хресний 
батько і хресна мати, бабусі йдуть, і мають ся сповіда-
ти вони, і вже дитина сповідається. Це заведено тільки 
зараз, а колись такого не було. Хресні батьки на весіл-
лі своїх похресників окремо дарують подарунки, але 
коровай вони не печуть.

ВРОКИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  І  все мовили, шоби дитину 
не наврочити. Коли дитина нехрещена, то не мовили: 
«Нівроку. О, яка дитина ваша файна!». То забороняли, 
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бо потому мовили, шо вроки має дитина. [...] То грубе 
було [крижмо], як з такого було шити. Шили з чогось 
такого вже старішого, шоб воно ходжене було. Криж-
мо просто лежало. Вона не чула про звичай, щоб кож-
ну наступну дитину мати вперше вдягала в той самий 
одяг, що й колись найстаршу дитину. Одяг для дити-
ни починали готувати вже, як вродило. Колись шили 
сами. А зараз купуют. Не було звичаю, щоб хлопчика 
спочатку загортати в батькову сорочку, а дівчинку – в 
материну. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Пояснюючи маленькій ди-
тині, звідки вона взялася, батьки або дідо з бабою го-
ворили: «Бузьок [лелека] тя приніс. Найшли в капусті. 
На базарі купили».

АБОРТ  Коли жінка хотіла позбутися дитини, то пере-
тискали, потом каліки родилися. Потом не могли ніц 
зробити, шоб воно відійшло. Колись розповідали, шо 
одна з Гвіздця [с.  Гвіздець Старосамбірського р-ну] 
випила зілля, [щоб позбутися дитини], та й сама піш-
ла [померла].

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Громада до покритки погано ся 
ставила, а  тепер то [народжувати дітей без батька] 
пішло в моду. В селі її називали «завитка». То як вже 
віддавала така з дитиною (то вже давно було), то ше 
пам’ятаю, як одну почіпчували, то вели вже до моло-
дого, то кочергою їй на голову накладали чіпець, по-
чіпчили. Хто шлюб не брав, сидів на віру, то священик 
не йшов хату кропити після Водохреща. 

Записав І. Гілевич 13 липня 2005 р.  
у с. Головецько Старосамбірського р-ну  

Львівської обл.  
від Мазур (Головецької) Ганни Миколаївни, 1966 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Колись називали «груба», а тепер час-
то вже вживають «вагітна». Їй не можна перелазити 
через вікно в хату, бо потім буде важко родити. Не 
можна лізти під драпаку [дерев’яний пліт, що склада-
ється з вертикально закопаних у землю стовпців, до 
яких прикріплені дві або три горизонтальні жерди-
ни]. До померлого не можна йти, але якщо в родині 
сталося лихо або, наприклад, батько помер, то вона 
мусить йти, але має прив’язати собі на руку чорну чи 
червону ниточку. Навіть до далекої родини бажано не 
йти на похорон, і не йдуть. В наш час такі жінки, якщо 
шось і помагають в полі, то вони шось там трохи по-
роблять та йдуть. Шанують більше їх. Вагітній жінці, 
як і всім людям, не можна пити воду з криниці після 
заходу сонця. Їй не рекомендується бити тварин, а ди-
витися на них можна. Не можна переступати через 
дерево чи шнур. Не можна сидіти на порозі. Також не 
можна сидіти там, де рубають дрова, тобто на ковби-
ці [дерев’яна колодка, на котрій рубають дрова]. Не 
можна перелізати через дишель, бо будуть важкі роди. 
Не можна їсти рибу, бо дитині потім з рота буде тек-
ти слина. Не можна злитися, бо це впливає на дитину. 
Потім дитина такою буде. Не рекомендують вагітній 
жінці після заходу сонця виходити надвір, так як і тій 
жінці не можна, яка вже родила. Не можна виходити з 
хати з непокритою головою, як взагалі заміжній жін-
ці, хоч зараз це часто порушується. Не можна насміха-
тися з калік, бо це може погано відбитися на дитині. 
Колись казали, шо котів і псів не можна бити, бо вони 

колись можуть помститися на дитині. Розказували, 
шо раз так кіт зажер дитину. Дивитися на вогонь мож-
на, але коли перестрашитись його і схопитися рукою 
за обличчя чи за руку, то там завжди залишається пля-
ма. Вагітні жінки знають, шо як перестрашитись, то не 
можна себе ні за шо хапати, а потрібно розвести руки 
в сторони. Але багато дітей народжується з різними 
такими плямами, і це пояснюють саме цим. Чи, напри-
клад, настрашиться чого іншого, то буде така пляма у 
вигляді того, чого вона злякалася. Це все ше зараз збе-
рігається. Може, якщо сильно шось перестрашилась, 
то може якийсь страх перейти. А якщо не сильно, то я 
думаю, шо це не впливає на долю дитини. Якщо вагіт-
на жінка шось вкрала, то вона, напевно, і до того шось 
крала, то це передається по спадковості, то, напевно, 
і  дитина теж буде [красти]. Є  такі сім’ї. Але, на мою 
думку, це передається по спадковості, а не тому, шо та 
жінка вкрала під час вагітності. Вагітні жінки носять 
цепочки, але коли йдуть родити, то все треба знімати, 
шоб тіло було взагалі без нічого. Я виконувала, напри-
клад, всі роботи. Конче там не носила на плечах сіно. 
Легшу роботу виконувала всю. Не можна в’язати сно-
пи. Хто робить, тому легше родити. А та, шо нічого не 
робить, то важко родити.

РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ, ПОЛОГИ, ПУ-
ПОВИНА  Коли йде родити, то обкурюється димом 
з отави, яку кладуть на Святий вечір під миски. [На-
зиваються] «роди». [...] Той пупок зберігають. По-
тім, коли дитина йде до школи, треба, шоб вона його 
розв’язала. А потім, я не знаю, шо з ним робити. Якшо 
розв’язати, то це означає, шо буде добре наука йти, 
і все буде добре. Мої діти розв’язували.

РОДИНИ  Таке буває, шо вдома там родилася. Завезли 
в лікарню. Тут вже батько роль не відіграє. Тут вже 
сусіди відіграють роль. Ми вже всі вітаєм. Той вже з 
пляшкою йде і ставить. Дехто називає це «родинами», 
а дехто ніяк. То така традиція зберігається. Це може 
відбуватися як в полі, так і вдома. Навіть не в один той 
день, коли народилося, а кілька днів, поки аж додому 
приїде. Там одних зустрів, там інших, там на роботі.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Я вже не пригадую, чи я то 
робила. Певно, шо робила. Коли дитина вродиться і її 
самий найперший раз купають, то всьо їй тоді дають в 
руки, в той момент, коли вона в воді. Молоток дають 
хлопчику в руки, шоб добрий майстер був, а дівчинці 
дають голку, шоб вміла добре шити. Чи ше якісь музи-
кальні інструменти дають потримати, коли дитина в 
воді. Перші рази вода повинна бути чиста, немильна. 
Дають свячену воду. А в колисці чи ліжечку, де дитина 
спить, завжди має бути свячене зілля та посвячені в 
церкві проскурки. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Це зберігається досі: 
[не виходити жінці з подвір’я протягом сорока днів]. 
Але зараз простіше, бо як жінка має дитину, то вона 
до церкви йде на такий обряд введення. Вона введеть-
ся, і  вже потім вона собі ходить, і  вже може поїхати 
кудись там. Вже ніби так не витримують сорок днів. 
Скоріше якось так.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ім’я так само обирають після на-
родження. До народження мати лише може приблиз-
но подумати про ім’я дитини. В наш час вже поверта-
ються до старих традицій. Якщо дитина народилася 

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ  РАЙОН
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перед святом якимсь або пару днів після свята, то вже 
дають те ім’я, яке вона собі сама принесла. В  мене є 
двоє дітей. Син народився за тиждень до Дмитра, і я 
назвала його Дмитром. Дочка народилася на трьох 
святих – Івана, Василя і Григорія. Значить, вона нази-
вається Іванна. Зараз більшість називають ім’ям свя-
тих. Не тільки найбільші свята, а й дрібні. Наприклад, 
Данилко, пару років тому воно не було таке поширене 
ім’я, але зараз воно повертається. Так є ще Софія, Ве-
роніка. [Чи дають якісь нові імена?] Дають такі іме-
на. Але якщо вже є дві-три Адріани в селі, то це вже 
не модно. Також ще, наприклад, Діана, яких ще нема 
ніде. В принципі, це в молодих сім’ях шукають шось 
нове. Ніби повертаються до традицій, але вишукують 
і шось нове. Артур ось, наприклад, – то не наше ім’я, 
але є таке ім’я в нашому селі. Хочеться чогось нового. 
За радянського часу то там більше – Андрій, Наташа, 
Оксана. Там дуже багато таких. Ну люди, які не були 
причетні до партії, то вони і колись користувалися 
такими традиціями. Наприклад, я вродилася в такий 
час, шо я теж маю своє ім’я. Я вродилася зимою двад-
цять другого грудня на Ганни. А  мій батько був при 
владі, але назвали мене так. Так шо ті люди, які розу-
міють, шо так треба було давати імена, то вони, хоч 
і були комуністами, все одно вони давали такі імена. 
[Чи з’явилися в радянські часи якісь особливі імена?] 
В  нас нема таких в селі. В  нас такі, які були колись, 
так і зараз є. І Андрій, і Тарас... Таких нема, шоб якісь 
там особливі були. Дуже так не придираються, шо 
треба дуже багато називати ім’ям Іван, тому шо церк-
ва є. Але є такі люди, які мають в сім’ї покровителя 
святого Івана, чи, скажімо, дідусь був. І так традиція 
передається. Називають вже зараз внуків так, як дідо 
був. То значить ті люди, які мають покровителя свя-
того Івана, то якшо в двох синів внуки вродилися, то 
вони називають обидвох Іван. [Місцевий священик 
розказував], коли парохом у Головецько був його по-
передник о.  Андрій, то батьки часто називали дітей 
Андрій та Адріана. Я би не сказала, що це пов’язано 
з тим, що був о. Андрій. Андрій давали колись і зараз 
дають, хто хоче. Наприклад, я знаю таку одну моло-
ду сім’ю, в якій вродилася дочка і вони не знали, як 
назвати свою дитину і так погодилися обидвоє: «Зна-
чить, відкриваємо книжку, і яке ім’я першим найдемо, 
тим ім’ям буде називатися наша дочка. Відкривають 
книжку, і там якийсь віршик, а в кінці пише Наталя 
Забіла. Назвали дочку Наталею. Ну, так нема, щоб 
змушували чи хотіли, бо там, наприклад, о.  Андрій. 
Я не в курсі такого. Я знаю, шо колись так старші люди 
казали, шо поки не народиться, то не можна давати, 
бо не знали, шо буде – дочка чи син. То тепер вже ліка-
рі там кажуть. І казали, шо нічого не можна купляти 
до народження. А коли вже народиться, то батьки вже 
вирішують. Може, там дідусь, бабуся можуть підказа-
ти, як називати. Але є і такі випадки, що приходять з 
якимось іменем до церкви, а священик каже: «Давайте 
назвем так, бо то є таке свято». Бо молоді як поїдуть 
десь, наприклад, на Східну Україну, то вони, хто до-
тримується цих традицій, то вони і там знають, і де би 
не поїхали, вони всюди те знають. Але є такі, які за-
хотіли якусь там Свєтку чи ще щось там, а священик 
радить так: «Там незабаром є свято Ольги, то давайте 
назвемо Ольгою». То навіть такі випадки бувають, шо 
дитина має два імені: так, як батьки назвуть, і так, як 
священик назве. Є, що записували [у церковну книгу] 

одне, а  є, що і два імені. А  колись раніше таке було. 
В  нас оті люди, покоління моїх батьків [1920–1930-х 
рр.], то дуже багато у них в документах записано одне 
ім’я, а  вони насправді кликались іншим ім’ям. Коли 
шось було потрібно, якісь документи робити, то було 
дуже важко, бо були такі, шо в архівах погоріли всі 
документи, і не можем ми сказати, як там, наприклад, 
називалися. Ми його знаєм, наприклад, як Михай-
ло, а він називався Яків чи ше якиїсь там. Бо колись 
давніше, як дитина вродилася без батька, то давали 
імена якісь стародавні, як: Варвара, Яків. Такі нібито 
принижені. В таких сім’ях, де були і батько і мати, то 
таких імен переважно не давали. Зараз то вже не зда-
ються ніякі імена приниженими. Зараз то навіть мод-
но Варвара. І так в сім’ї називали, як не було батька. 
Але вони вже хотіли, шоб там в книгах було написано 
якесь ім’я, але вони собі називали по-іншому, шоб не 
обіжати ту дитину. Не боялися [пестливо називати ді-
тей]. Але якшо, наприклад, в селі чи в окрузі, де люди 
жили, був якийсь такий з недобрими звичками, шо 
робив не конче добро, шо пив горілку. Ну, буває така 
людина. І вже потім навіть в родині не хотіли давати 
довго, навіть третє покоління те саме ім’я, шоб не був 
подібний на ту людину. [Що робили, якщо той чоло-
вік носив одне з дуже поширених імен – Іван, Микола, 
Василь?] В таких випадках якось оминали цей звичай. 
Якщо такі звичайні імена, шо було багато, то не тра-
плялося, шо вони були такі з-поміж людей вирізнені. 
А якісь пияки чи шо, то вони мають якесь особливе 
ім’я. Так завжди є. Потім то ім’я довго не хотіли дава-
ти. Зараз вже називають [іменами померлих родичів]. 
Зараз як був дід, то так хочуть назвати, навіть якщо 
той дід помер, шоб продовжити рід. А ше, як дід був 
якийсь мудрий чоловік, то всі сини хотіли б так на-
звати своїх синів.

ВРОКИ  Поки дитина нехрещена, то в’яжуть лєнточку на 
подвір’ї над дверима до хати чи біля вікна високо, щоб 
було видно. Як та лєнточка висить, то всі знають, шо в 
тій хаті є нехрещена дитина. Після хрещення цю чер-
вону лєнточку знімають, а потім від уроків – то кому 
як є. Є такі діти, шо їм нічого не бракує, ніхто навіть 
не знає, шо таке вроки. А є таке, шо наврочить дитину 
просто якась людина. Така подивиться, можливо, вона 
того навіть і не хоче, а дитині зразу стає погано. Є такі 
люди, які відмовляють воду. Дитинка поп’є тої води – і 
проходить. Але то вже потім з часом виявляється, коли 
вже дитинка більша або, може, бігає, то вже там люди 
бачуть. А таке во маленьке, щойно народжене, то ще 
так ніхто не може знати, чи там наврочене, чи ні. [Що 
означає «наврочене»?] Дитина плаче. От, наприклад, 
коли мої діти були малі, в саму Великодну п’ятницю – 
то є самий більший піст за цілий рік, – коли ми пішли 
до церкви до плащівниці зранку, то потім до вечора 
вже ніхто не робить ніякої роботи. Я приходжу додо-
му, а  дитина має температуру сорок, і  ми стривожи-
лися, бо значить шось бракує дитині. Я бігом до фель-
шерки нашої. Вона послухала й каже: «Нічого нема. 
Горло в нормі. Не кашляє». Ми тоді до тої жінки, яка 
вміла воду замовляти. Вона якраз була в церкві і каже: 
«Я  сьогодні не буду вам ту воду давати, бо сьогодні 
Великий піст». Вони теж мають свої дні, коли можна, 
а  коли не можна, бо я не знаю то. Мій свекор каже, 
шо може то і гріх давати таку воду в найбільший піст, 
але якшо ви помагаєте молитвою дитині?.. Дитина ше 
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вмре, і то буде на вашій душі. Вона потім певно настра-
шилася, шо дитина помре, тому шо я коли принесла ту 
воду до хати, то дитина ше не пила ту воду, а вже пе-
рестала плакати. А коли попила ту воду, то до години 
вона вже бавилася, і просто їй то всьо пройшло. Таке 
шось – плач, температура. Такі ось признаки.

КУМИ  Обирають кума і куму. Одну пару. Так і дотепер 
було в нас. Скільки я пам’ятаю, і  скільки мої батьки 
мені розказували, то завжди обирали тільки одну 
пару. В наш час куми ходять в певну школу. Там разів 
три-чотири священик проводить з ними якісь бесіди, 
шоб кум і кума мали поняття, шо то таке є. Бо то не 
обов’язково занести дитину до церкви, перехрестити 
і пити горілку. Ну так, бо так є. Кум і кума – то є дуже 
відповідальні особи. За ту дитину вони мусять моли-
тися впродовж усього життя. Ну, там шоб в школі до-
бре було, шоб вінчати. Благословення кума і куми на 
весіллі теж важні, але то не всі знають. Зараз свяще-
ник проводить таку недільну школу. І там, хто не знає, 
то ходить. А хто знає, то це йому не потрібно. Напри-
клад, народилась дитина, і за тиждень чи за два тижні 
до хрестин батько тої дитини приходить, і священик 
каже, шо йому треба назвати імена кумів, і шоб вони 
прийшли в тиждень, поки до хрестин, на ту науку. 
Треба, шоб вони [куми] були щиросердечні, шоб не 
гнівалися, не кляли. То тоже важливо, якщо та людина 
є недобра або якийсь там алкоголік. Воно так ніби не 
дається взнаки, бо ше таких не було ніяких випадків, 
шоб там шось сталося з дитиною, але воно все одно 
відображається на дитині. Стараються вибирати тих, 
які кращі. Буває, що обирають навіть рідних. Батько 
дитини може взяти свого рідного брата за кума, але 
це не є практично, бо свої вони і так рідні, вони і так 
завжди моляться за всіх дітей в сім’ї. Наприклад, я за-
вжди молюся за своїх похресників, за своїх племінни-
ків, то мені не обов’язково треба було нести ту дитину 
до хресту. Я думаю, що так краще з друзів, наприклад. 
І практичніше навіть і краще. Кумом [називають після 
хрещення]. Вони говорять між собою на «Ви». [Діти 
до хрещених] звертаються на «Ви». А між дітьми, коли 
говорить про нього, то говорить: «Мій хресний тато». 
Але не звертається до нього «мій хресний тату». «На-
нашкою» називали давніше, вже навіть наше поколін-
ня не дуже так називає. «Нанашками» називали лю-
дей, які приходили на хрестини. Просили всіх близь-
ких, всіх рідних, всіх знайомих, яких, наприклад, було 
сорок чоловік на хрестинах. Та дитина, в  якої були 
хрестини, повинна тих всіх сорок чоловік, які були в 
неї на хрестинах, називати «нанашками». Але ж то є, 
наприклад, сусіди, і так... і так треба якось кликати їх, 
бо ж не будуть всі «тьоті». Колись була поширена така 
назва «нанашка», то зараз для нас навіть трохи сміш-
но, але то є. Наприклад, я ще кажу «нанашка», а моя 
дочка вже не дуже. [Чи вживали за радянських часів 
слово «куми»?] Вживали, але дуже не було поширено 
тих обрядів, тих хрестин. Наприклад, в той час, коли я 
родилася, то так було скрито то хрещення. Могли вно-
чі прийти до священика, шоб охрестити дитину. Тим 
людям, які сиділи на керівних посадах, не дозволено 
було хрестити дітей. Якось приховано то було. Ну, так 
називалися кумами, але не було так відкрито і вільно, 
як зараз. В мене, наприклад, чоловіка брат взяв мене 
за куму, і я теж кажу їм на «Ви», хоч то є чоловіка брат. 
Тоді як чоловік з ним не кажуть на «Ви», тому шо так 

рахується, шо я кума, а вони вже між собою так. Мож-
на [брати тих самих кумів до кількох дітей у різних па-
рах]. Навіть кажуть, шо краще, шоб була та сама кума, 
але інший кум. По-різному зараз можна: і ті самі, і рід-
ні. [Куми]  – то не є родина. Якщо вони є рідні, то є 
рідні. Але можуть одружуватися, якщо вони є чужі. 
Якщо вже там навіть далека родина, то ньи. [Чи може 
хресний батько одружитися зі своєю похресницею?] 
Я вважаю, шо не може. Діти хресного батька і хресної 
матері потому можуть одружуватися. А  якщо в но-
вонародженої дитини є неодружені хресний батько і 
хресна мати, то вони потім не можуть одружуватися. 
А діти їхні, напевно, шо можуть. [Кого частіше беруть 
хрещеними батьками? Одружених чи неодружених?] 
І так, і так. [Чи обоє кумів мають бути або одружени-
ми, або неодруженими?] По-різному зараз може бути. 
Нема такого уставу, наприклад, церковного, шо так 
можна, а так не можна. Люди беруть, і ніхто не каже, 
шо так можна, а так не можна. Так по-різному берут. 
[Чи могли хрещені брати дитину на виховання, коли 
помирали її рідні батьки?] Та було по-різному. Колись 
таке було. Зараз може беруть там з родини, а, напри-
клад, мою бабцю виховувала хресна мати. Мама по-
мерла, а батька виселили в той час на Сибір, чи що? 
І залишилося їх п’ятеро дітей, і всіх розібрали. Десь до 
вуйка. Хто кого розібрав. Значить, бабцю виховувала 
хресна мати. Я  не знаю, як було колись [на весіллі], 
а зараз, то подарунки і так, і так купляється. Особли-
во, я знаю, завжди стараються хресні купити шось до-
рожче і краще. Бо, скажімо, якийсь там сервіз, то вже 
не є подарунок. Тим більше хресній матері чи хресно-
му батьку. Похресники теж купляють хресним бать-
кам подарунки. Це звичайно шось з одягу. Кажуть, шо 
кого просять за кума чи за куму, то не можна відка-
зуватися, бо то є Божа услуга. То перед Богом прися-
гаєшся виховувати. Так шо, в нас зараз нема якихось 
відмінностей, шо то є дитина без батька. Для близнят 
вибирають окремо дві пари кумів. [Чи казали, що ді-
вчина вперше має іти за куму до хлопчика, а парубок, 
навпаки, до дівчинки?] Я такого не знаю. Є різне. Ті 
старші люди колись знали різні такі традиції. Шо тре-
ба зробити, якшо йдеш за куму вперше, а зараз ніби 
нічого не знають. Навіть ніхто не питається, як тре-
ба йти. Купили то біле полотно в подарунок і йдуть. 
Можливо, є й такі, шо знають, до кого там треба пер-
шого йти. [Чи може вагітна йти за куму?] Ньи не може. 
Не знаю чому. Молодих [беруть за кумів]. Таких вот 
заміжніх. Наприклад, як я маю сорок років, то вже не 
візьмуть ті люди, які тільки поженилися, бо одноліт-
ків своїх беруть. Це [майновий стан] теж не грає ролі, 
бо є різні групи людей. Бо як є бідніші, то візьме собі 
з тих своїх, які вони там є, своїх колєгів теж бідніших. 
А  заможний заможнішого бере. Нема такого, шо не 
можна [брати за куму], бо вона розведена. Приходив 
[запрошувати бути кумами] завжди батько дитини. 
Я не в курсі, шоб він шось ніс. Він приходив додому 
до хресного батька, бо матері дитини за традицією не 
можна навіть виходити на подвір’я вечером чи вночі 
до сорок днів. [Чи трапляються такі випадки, що ту 
саму особу беруть, наприклад, по двадцять разів за 
куму?] Є. Це рахується почесно йти за куму.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Мати не може [йти до церкви на 
хрестини]. Але є такі випадки, шо мати йде разом з 
дитиною на хрестини. Таке є, якшо є потреба моло-

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ  РАЙОН
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дим людям виїжджати чи шось таке. То вона стоїть під 
дверима в церкві, і коли дитину вже охрестять куми, 
то й вона з дитиною йде й той обряд введення робить 
зразу. Навіть, якшо сорок днів і не пройшло. Свяще-
ник читає молитву й обводить жінку з дитиною три 
рази довкола тетраподу. Це може відбуватися в неді-
лю або в якесь інше свято після відправи. [Хрестять] – 
хто як. Колись трошки давніше то так було до двох 
тижнів, а колись ше давніше то хрестили відразу, як 
тільки з лікарні приїжджали, бо багато дітей вмирали. 
Тепер можуть і в місяць, і в рік хрестити. Я маю по-
хресників, шо ми хрестили в два і чотири роки. Вони 
[ця сім’я] були на Сибірі й там не хотіли до церкви, бо 
там православна Московського патріархату [у с. Голо-
вецько – греко-католицька церква], то вони, значить, 
приїхали сюди, коли одній дитині було два [роки], 
а другій чотири, і похрестили.

ХРЕСТИНИ  Запрошують багато [гостей]. І музика є. За-
прошують музикантів. Правда, хто як має, в кого яке 
фінансове становище, але переважно запрошують. 
В нас музикантів багато є. А якщо вже нема музикан-
тів, то магнітофон включають, але все рівно є музика. 
На хрестинах може бути навіть сорок чоловік. В осно-
вному продукти ніхто не приносить, а приносять по-
дарунки. Кожен, хто йде перший раз до дитини, якщо, 
наприклад, на хрестинах, то мусить нести конфети 
і гроші. Так колись давали копійки, а  тепер  – п’ять-
десять гривень. Це така традиція. Так ще подарунки 
приносять. Весь той обряд гостини веде кум, а вкінці, 
коли гості вже мали розходитися, то ше так «перепи-
вали» – кожна людина ше перепивала гроші. Ставили 
велику тарілку, на яку клали кусок хліба, бо шо не ро-
биться, то завжди треба, шоб хліб і сіль була. Сіль вже 
туди не клали, а хліб клали. І кожна людина підходила 
і ставила гроші на ту тарілку, то так, ніби тій дитині на 
коляску. А потім ще другий раз бабці, щоб бабця ше 
ту дитину бавила. Тоже там гривні такі дрібні давали. 
А зараз вже не знаю, бо не була. Певно, шо воно так і 
є. Як мої діти хрестили, то так було. Ну з пустими ру-
ками ніхто і не піде. То вже не можна навіть назвати, 
шо то є звичай, бо мусить і не пасує. Коли людина за-
прошена, і де би вона не була запрошена, вона мусить 
щось принести. Якщо немає подарунка, то вже бодай 
гроші. Кожного гостя на хрестини треба запросити. 
Значить, з самого ранку там вже приготовили їду, стіл 
накрили вже, і тоді, наприклад, на годину дванадцяту 
відбувається хрещення. В годині одинадцятій чи пів-
дванадцятої приходять кум і кума, приносять чисте 
полотно. Наприклад, я розкажу, як я була за куму. 
Я  принесла весь біленький та новенький одяг, шоб 
дитину до хреста вдіти. Вділа дитину і поставила її пе-
ред образ чи на стіл, чи на ліжко, шо там є. І тоді ми з 
кумом, батьки і всі, хто в хаті є, молимось, шоб в щас-
ливу дорогу прийти до хреста. До церкви дитину несе 
кума. Не знаю чому, але кажуть, шо хресним батькам 
по дорозі до церкви не можна розмовляти між собою, 
поки не перехрестять дитину. Під час хрещення дити-
ну тримає кум. Коли дитину перехрестять в церкві, то 
додому її несе кум. Завжди на правій [руці несуть], бо 
коли на лівій, то буде лівшою. Значить, у нас вже так 
простіше певно для тих молодих [кумів], шоб не за-
бували [молитви «Вірую»], говорить дяк у церкві го-
лосно, і хресна мати повторяє за дяком. І то так більш 
надійно, шо не забудеться, хоча хто ходить до церк-

ви, то знає цю молитву. Принесли дитину з церкви і 
тоже поставили перед образами, на стіл поставили 
хліб, сіль, і тоже всі помолилися, шоб тій дитині була 
щаслива доля, бо вже перехрещена дитина. І мама вже 
забирає дитину. Починається основна частина. Не 
практикують якихось окремих пісень чи спеціальних 
страв, а ті, які звичайно по святах. Гостина може три-
вати аж до вечора. І танці, і пісні. Можуть і два рази за 
стіл садити. Як де, як чиї можливості. Наприклад, ми 
тут хрестили таку дитинку, яка була без батька. А та 
мати трошки теж неповноцінна. Но й народила вона 
дитину. По професії я є молодша медсестра. Ми пома-
гали тій жінці вигодувати ту дитинку. До року ходили 
кожен день, купали, годували. Просто помогли їй, бо 
вона взагалі не знала, шо робити з тою дитиною. Коли 
були хрестини, то знайшли кумів, зробили гостину, бо 
вона не могла нічого зробити. Так склалися між люди, 
хто шо приніс. То ми такі гучні хрестини зробили, шо 
ні в кого, навіть в багачів, не було таких хрестин. На-
зивається дитина Адріана. Вона народилася сьомого 
чи восьмого грудня, а тринадцятого грудня є Андрія. 
Ми просто підказали їй, чи вона не хоче Адріани, 
і вона сама вибрала. Колись так казали, що коли дити-
на кричить чи плаче під час хрещення, то вона виро-
бляє голос, то буде якимось співаком. А коли дитина 
спокійна, то буде якась хвороблива. Можливо, це про-
сто характер дитини. Приходять до хати до хрещення 
і кажуть: «Дай Боже, щасливо з новонародженим». 
Якщо ж вже після хрещення, то кажуть: «Дай Боже, 
щасливо, шоб дитина була здорова». [...] А  ше таке 
є, шо на хрестини не може йти жінка, яка є нечиста. 
Хіба на гостину вже може прийти потім, а до церкви 
не може. Така жінка не може йти до дитини, яка ще не-
хрещена, навіть на подвір’я не може зайти. Так є і так 
знають. То не то шо традиція, а так знають, бо дитина 
може захворіти. Випадки такі є.

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Починають купляти [одяг дитині] 
тоді, як дитина вже народиться. Наперід купляти не 
можна. Це погано впливає на роди. Це стосується одя-
гу, коляски та інших речей для дитини.

«ПОСТРИЖИНИ»  До року [не стрижуть дитину]. 
А якшо дуже потрібно, то мама мусить зубами обку-
сити. Ніяк не називається. Так просто стрижуть. Ка-
жуть, шо волосся треба нести у воду, шоб там птахи 
не забрали, бо кажуть, шо недобра прикмета, коли 
птахи звиют з твого волосся гніздо, дитина може 
хворіти. Коли волосся вітер роздує, то може голова 
боліти. Кажуть в народі, шо треба кидати на річку, 
[промовляючи]: «Хай так росте, як вода пливе». Де-
які люди кидають в піч, бо на воду не хочуть нести. 
Коли вода велика, кинув собі, та й воно пливе. Коли ж 
мала, то воно ше десь там до берега приб’ється. Час-
тіше в піч спалюють. Бажано би постійно так робити, 
навіть коли просто чесатися, то кидати в піч. Багато 
молоді зараз в то не вірить. Так, зберігають [перше 
волосся], тому шо ті батьки, які мають молодих неві-
стів, то вони їм розказують, шо так треба робити. Ко-
трі слухняні, то зберігають традиції. Чи бабця навіть 
каже, як то треба робити, а котрі самі не знають, то й 
вони своїм дітям не розкажуть. І тому є так зараз, що 
одні знають, а інші не знають нічого. [Хто перший раз 
стриже дитинку? Хресний батько?] Ні. В мене, напри-
клад, такого не було. В мене стриг чоловік. Хоч, може, 
в людей так і відбувається. Я не можу сказати. Це не 
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проходило в урочистій обстановці. Після року можна 
[стригти] або рівно в рік. Рівно в рік в нас теж є така 
традиція, шо куми приходять і святкують рік. В кож-
ного так є: чи бідніший, чи багатший, чи мало людей, 
чи більше, але є. Куми йдуть самі. Їх не треба запро-
шувати. Це відбувається рівно через рік, або якщо в 
день хрещення є свято. Наприклад, мого сина хрести-
ли на Дмитра, то я вже не обов’язково справляю йому 
день народження, а завжди справляю на Дмитра. Там 
вже не просять так багато гостей, тільки своїх рідних 
і близьких. Можуть і самі приїхати здалека. Якщо, на-
приклад, в мого брата є дитина, яка має рік, то мене 
не треба просити. Страви готують однакові, як і на всі 
гостини, хоча шукають шось нове, вишукане. [Прино-
сять дитині подарунки.]

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Недобре ставляться [до дівчини, 
яка народила дитину без чоловіка]. Колись давніше 
називали «покритка». Потім називали «повія», хоч це 
не завжди пов’язано. Судьби є різні. Бо якшо ходили 
до останнього з хлопцем, а  в кінці йому хтось наго-
ворив, і вони розійшлися, то це не означає, шо вона 
гуляла зі всіма. Вони зараз гордяться, шо вони мате-
рі-одиночки. [Чи казали, що коли піти хрещеним до 
безбатченка, то добре вестиметься господарство?] Ну, 
колись, може, таке було. Зараз такого нема.

Записав І. Гілевич 17 липня 2005 р.  
у с. Головецько Старосамбірського р-ну Львівської обл. 

від Головецької Катерини Ігнатівни, 1936 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітній жінці на свята не можна шити, 
бо дитині язик буде пришитий. Не можна рубати то-
пором, бо губа буде розсічена. Не можна нічого роби-
ти в свято чи неділю. Цей звичай зберігається досі. Не 
можна дивитися телевізор, бо потім в дитини очі «сі-
ють». Не можна лякатися вогню, миші чи чогось іншо-
го і при цьому зловити себе рукою за обличчя чи щось 
інше, бо залишиться слід у формі того, чого злякалася. 
Вагітну жінку називали «груба», а тепер ще називають 
«беременна». Заміжні жінки не приховували своєї ва-
гітності від сторонніх осіб, хіба покритки. Кажуть, шо 
треба си не приховувати, то дитина буде швидше го-
ворити. Якщо мама краде чи свариться, то й така буде 
дитина. Вагітній жінці не можна ходит із відкритим 
ротом чи щось їсти під час ходьби. Їй не можна їсти 
рибу, бо діти будуть слинитися, і  з носа їм буде тек-
ти. Після заходу сонця нікому не можна пити воду з 
криниці чи річки, бо буде воля [зоб] рости. Вагітній 
жінці не можна відмовляти, коли вона щось просить. 
Якшо не даш, то обов’язково миші шмаття поїдять. 
Не раз миші пальто чи сукню поїдять. О, я знаю чому, 
каже, в мене то та просила, а я не дала. Колись стар-
ші люди говорили до дітей, котрі сідали на поріг: «Не 
сидіть на порозі, бо мати вмре». До померлого вагітні 
йшли тільки, якщо це був хтось з найближчих роди-
чів, але при цьому зав’язували собі червону лєнточку 
на зап’ястку руки, тобто ця червона стрічка була сво-
єрідним оберегом для «грубої» жінки, коли вона йшла 
на похорон. Не було такого повір’я, що коли вагітна 
жінка перейде комусь дорогу, то це віщує щось погане 
тій людині. Але існувало інше повір’я, за яким, якщо 
погана жінка перейде комусь дорогу, то це віщує щось 
нехороше тій людині. Ця жінка могла бути й вагітною, 
але все одно люди, якщо в них після цієї зустрічі тра-

плялося щось погане, пояснювали це не тим, що їм 
дорогу перейшла вагітна жінка, а  тим, що їм дорогу 
перейшла погана жінка. Стать майбутньої дитини пе-
редбачали за такими ознаками: якщо живіт великий 
вперед, то буде хлопець; якщо в жінки великий зад, то 
буде дівчина; якщо у жінки чорні груди, то буде дівчи-
на. Жінки працювали впродовж усієї вагітності. Жін-
ка, шо робить, то легше родить. Траплялися випадки, 
що жінки народжували в полі під час жнив.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Стрийко ін-
форматора при хрещені отримав ім’я Яків, але батьки 
називали його Михайлом, бо народився перед Михай-
лом. Коли він виробляв пенсію, то мусів вести свідків. 
Тобто траплялися випадки, що родичі вдома нази-
вали дитину іншим іменем, а не отриманим нею при 
хрещені, якщо те перше ім’я не подобалося батькам, 
отже, змінювали імена не тільки дітям-безбатченкам, 
але й дітям законно одружених батьків. [...] Наперед 
одяг не ладили. Не можна, бо дитина вмре. Пелюшки 
для немовлят виготовляли зі старого одягу. Коли ся 
вродило, тоді подерла чи фартух, чи шо.

ПОЛОГИ  Пологи в цій місцевості називали «родами», 
а  жінку, котра народжувала, «поліжницею». Жінки 
народжували вдома. Часто свекруха виганяла невісту 
родити до стайні. Коли жінка народжувала, то всі ви-
ходили з хати. Постіль, на якій лежала породілля, за-
кривалася спеціальною шторою. Роди завжди прихо-
вували від сторонніх осіб, шоб вони пройшли легше. 
[Казали]: «Хто знає, шо я сі роджу, то я сі за всіх мучу».

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  Ця акушерка 
жила на квартирі, доки не побудували медпункт. [Був] 
випадок, коли ця акушерка приймала пологи. Наро-
дилася дитина, котра не дихала. Акушерка взяла в та-
зік холодної води і всадила туди це немовля, а потім 
подула їй у вухо цівкою [трубка від ткацького верста-
та], і  дитина верескнула й ожила. Інформатор тепер 
сама використовує цей спосіб, коли у неї у господар-
стві народжуються телята. Бабу-повитуху, а  пізніше 
акушерку, кликав чоловік або хтось старий. За роботу 
їм давали гроші, зерно чи курку. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Дитину вперше купали зра-
зу після народження. Тепер кип’яченою, бо лікарі на-
казують. Колись і зараз під час першої купелі хлопчи-
ку в руки давали гармошку, олівець, шоб писарем був, 
а  дівчинці  – голку. Ще давали свячену воду, свячене  
зілля  – те, шо святять на Святу неділю [Трійцю] під 
хрестом, і здвигове зілля – воно синє і не мерзне – яким 
вбирають хрест, а потом хрест розбирають і роздають 
людям гроші медом хлопцям мастять голови, шоб ді-
вчата любили, а дівчатам, шоб хлопці любили. Дитину 
перший раз купала та жінка, котра приймала пологи. 
Немовля після першої купелі обмащували несоленим 
маслом. Купали дітей у спеціальному дерев’яному ко-
риті – «коритя». Воду виливали під солодку грушу або 
під яблуню, тілько під дерево, шо родить. Воду вили-
вали тільки вдень, після заходу сонця не можна, тому, 
якщо купали ввечері, то воду виливали аж зранку. 

КОЛИСКА  Дитину переважно тримали в підвісній ко-
лисці, а рідше в такій на долівці. У такій колисці голо-
вка дитини колишиться гірше, ніж в підвісній, бо кри-
ва долівка. Підвісну колиску підвішували так, шо не 
було можна дати дитині в колисці грудий, жінка мала 

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ  РАЙОН
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стати на шось. Як був добрий ґазда, то робив жінці 
якесь приспособлення. Колиску вішали на спеціаль-
ний гак. В  тій самій ложили і хлопців, і  дівчат. Таку 
колиску часто використовують і сьогодні. Підвісна 
колиска складалася з кількох дошок. Її не прикраша-
ли, хіба могли помалювати в якийсь колір. Всередині 
простеляли житню солому, а  потім накривали ряд-
ном і робили подушку, котру набивали соломою або 
пір’ям – дуже парить. В колиску клали і тепер кладуть 
свячене зілля, пляшечку з свяченою водою, шматочок 
артосу [освячений у церкві на Великдень обрядовий 
хліб, який розрізують на дрібні шматочки і роздають 
людям під час богослужіння в першу неділю після Ве-
ликодня]. Спочатку новонароджену дитину кладуть 
біля матері, а вже пізніше в колиску. Порожню колис-
ку не можна гойдати, бо буде дитина плакати. У поле 
брали польову колиску з патиччя. Вона складалася з 
двох пар циліндричних палок зав довжки приблизно 
один метр з діаметром кілька сантиметрів, з’єднаних 
у формі андріївського хреста. Їх ставили вертикально, 
паралельно одна до одної на відстані близько одного 
метра і потім з’єднували горизонтально палкою такої 
самої форми, але трохи довшою і тоншою. Цю гори-
зонтальну палку фіксували двома кілками. Потім бра-
ли плахту [рядно] і прив’язували по два кінці [до вер-
тикальних жердини], а всередину клали дитину.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Після пологів жінці 
сорок днів не можна йти до церкви. Жінка вводить-
ся в неділю або свято після відправи в церкві. Жінка 
приходить з дитиною до церкви і стає перед входом. 
Після служби священик заводить її до церкви, читає 
молитви. Вона клякає перед тетраподом. Священик 
обносить дитину довкола тетраподу.

КУМИ  За хресних батьків нині беруть подружок. Рані-
ше брали з родини. Колись запрошували лише одру-
жених, а зараз і неодружених. Навіть хресний батько 
може бути одружений, а хресна мати неодружена або 
навпаки. За кумів також брали рідних братів і сестер 
батьків дитини. Тоді до них зверталися на «Ви». Між 
кумами не можна сваритися, але ж в родині люблять 
посваритися. Тому зараз беруть більше з чужих  – 
друзів, сусідів. Був випадок, коли дівчина пішла за 
невісту до своєї хресної матері, але невідомо, чи про 
це знав священик, котрий давав шлюб. Моїм дітям за 
кума були навіть чисто старі, бо я не керувала хрести-
нами, керувала мати. То ше був той час, коли молоді 
не розказували, шо мати сказала, то й було. Сказала 
там їхню подружку взяти, бо вони були вдови по Ві-
тчизняній вій ні. Я  тепер виджу, шо то мені зле ви-
йшло, бо вже повмирали старі. «Кумами» батьки ди-
тини називали всіх, хто був присутній на гостині піс-
ля обряду хрещення, а ця дитина називала їх всіх «на-
нашками». Всі ся кумами називають. Хресних батьків 
була одна пара, котра тримала дитину в церкві під час 
обряду хрещення. Батьки могли запрошувати того 
самого кума чи куму до кількох дітей. Переважно за 
кума запрошували когось багатшого. Для близнят 
брали окремо для кожної дитини по парі. Тепер бать-
ки обирають кумів, а колись старші обирали, хто був 
старший в хаті. Є такий закон, шо хто держав дити-
ну до хреста, то мають кликати один одного кумами. 
Було багато випадків, коли хресні батьки виховували 
або допомагали матеріально своїм похресникам піс-
ля смерті їхніх рідних батьків. Моя мама у вісім років 

пішла в найми, бо її мама померла, а батько виїхав в 
Америку. І їх п’ятеро дітей пішли в найми. Моїй мамі 
допомагала її хресна матір продуктами, одягом, шила 
їй шмаття, дала пару бульб [картоплі]. Віддали її, за 
кого стрий хотів. На весіллі молодята дарують сво-
їм хресним батькам щось з одягу, а хресні батьки їм 
якийсь дорогий подарунок.

ХРЕСТИНИ  Чоловік був партійний. Хрестини робили 
неявно. За кума часто брали в таких випадках чолові-
ка, який тримав свічку біля священика. Існує прикме-
та, згідно з котрою, якщо хресний батько чи хресна 
мати забуде вдома крижмо і буде вертатися по нього, 
то та дитини, яку хрестять, обов’язково помре. Один 
раз хресний батько йшов до церкви, забув крижмо і 
вернувся. Я знала, шо то недобре. А потому ше я йшла 
в друге місце і забула тоже. Я кажу до хресного батька: 
«Іване, я забула крижму. Вернися». Ми ше недалеко 
були. Він вернувся. Та дитина згодом померла. Всі гос-
ті на хрестини несли крижмо – шматок домотканого 
лляного або конопляного полотна завдовжки близько 
метра, а  ширина стандартна. З  цього полотна потім 
шили одяг. Дитину хрестять у неділю або якесь свято 
в церкві після відправи. Колись [дитину нехрещеною] 
тримали не довше тижня. Дитину до церкви несе кум, 
а всі гості приходять лише на гостину. На гостині ко-
лись давали голубці, пироги, бульби, квашену капус-
ту. Гостей кликали десять-чотирнадцять. Гроші збира-
ли дитині і її [рідній] бабі окремо на тарілці, на якій 
клали ше окраєць хліба. Крім того, на початку дару-
вали подарунки. Колись музики на хрестинах не було, 
а тепер є. Головував на хрестинах кум. Через деякий 
час після хрещення батьки ходили провідувати кумів. 
Зараз ще святкують річницю народження дитини.

«ПОСТРИЖИНИ»  Дитину можна стригти, як дитина 
вже добре говорить, тобто як вже має більше одного 
року. Перший раз дитину стриже батько або мати. Во-
лосся несуть на воду, шоб росло, як з води. З волоссям 
таке роблять тільки тоді, коли перший раз стрижуть 
дитину, а зазвичай його палять. Якшо пташка возьме, 
то буде голова боліти. Коли пасу корови і в полі чешу-
ся, то волосся, яке вилетіло, ховаю в шкарпетку і палю 
вдома в печі.

ВРОКИ  А через двері хтось подивиться, як ти спиш, – 
то це страшний врок. Дитина реве без упину. Вроки 
знімають відмовленою спеціальними людьми водою. 
Коли принесли цю воду до дитини, то давали їй тро-
хи пити – капали їй воду мізинцем в рот і обмазува-
ли її цією водою. Коли в хаті є мала дитина, то до неї 
не можна йти з пустими руками. Їй несуть конфетки, 
ябко. Вітали дитину, бажали щастя. І тепер так є.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Дівчину, котра народила без чоло-
віка, у селі називали «покриткою». Громада до неї ста-
вилася погано. Її карали так: коли священик кропив 
хати на Йордан, то оминав її хату, а на Різдво її хату 
оминали колядники. Власна сім’я трохи покричала, 
але боялися, шоб си не втопила, чи шо си не зроби-
ла. Таких дівчат потім брали замуж. Дітей покритки 
називали іменами: Мокрина, Горпина… Давали такі 
ім’я, яких ніхто не знав. І то сам священик давав. Тра-
плялися випадки, що потім родичі вдома ту дитину 
називали по-іншому. У цій місцевості не було повір’я, 
за яким, якщо йти за кума або за куму до безбатченка, 
то в тебе буде дуже добре вестися господарство.
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НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Якщо в хаті народилася мертва дити-

на або померла нехрещеною, то буде якась біда. Вірили, 
що нехрещена дитина дуже вразлива для злого духа. 
Щоб уберегти її від нього, дитину після народження не 
залишали саму, у хаті цілу ніч світили лампою або свіч-
кою аж до хрещення, а якщо дитина була неспокійна, 
то ще довше. У сусідньому селі Лужку чи Бусовисько 
Старосамбірського району злий дух виносив дитину з 
хати надвір. Виносило дитину з хати, і ніхто не видів. 
Дозирали дитину, так дозирали, шо вже сиділи коло 
неї, але засп’ят і знаходять потому її надворі. Та то була 
страшна біда. Всі села то знали. То було десь десять-
п’ятнадцять років тому. Не можна виносити нехреще-
ну дитину надвір. І зараз так є переважно.

Записав І. Гілевич 18 липня 2005 р.  
у с. Головецько Старосамбірського р-ну Львівської обл.  

від Гасиджака Василя Івановича, 1928 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Як жінка беременна, то її ся заказує, 
шоби ти нікуди не ходила ни за чим до чужих хат і 
не ходила шось діставати. Борони Боже, так наказува-
ли. Скільки жінка беременна, вона все має бути осто-
рожна, шоб вона ся чого не напудила [злякалася], бо 
є дуже багато таких случаїв. Во тут в нас є, шо миш на 
чолі, бо ся жінка напудила миші та й сі діймила [взя-
лася] за голову. Було в нас такі річі, шо ціле червоне 
лице туво било в дівчини. Каліков. Не віддалася. Бо 
мати, коли була беременна, си спудила, як хата горіла. 
Якшо вона здогадується, шо вона беременна, то може 
ся лапатися куда хоче. Вона все має бути осторожна. 
Телевізор ся дивити не має, бо може ся вдивити в шо 
погане. А  помижи хати невільно ходити, бо є люди 
всілякі. То є гріхом дуже великим, як людина зробить 
каліку. За мого життя, то на одного чоловіка відказу-
вали. То такий був противний Федьо. То шо він зро-
бив?! Він хотів спрактикувати, чи то правда. Прийшла 
до нього сусідка беременна, шось в нього попросила, 
а коли з хати йшла, то потому мовила, шо чула, шо як 
вийшла з хати, то шось буркнуло три рази. А тут люди 
таке говорили, а  він хотів знати, чи шо? Вона пішла 
з хати, а  він взяв сокиру і над дверима з хати  – раз, 
два, три. І дитина мала розтяту горішню губу. То я сам 
пам’ятаю, то таке було. Писалася вона Курчевич. То 
так називалася Морозка. І от маєш. А є люди. Проти-
вні люди є, а як на когось ся роззлостят, посваряться. 
Мовлят, шо як хтось роззлостит, то і діти такі будут. 
Якшо мечут [кидають] за беременной жінкой калом, 
то потім тій її дитині з рота буде смердіти. Свекра ка-
зала: «Беременна – держись хати. Де треба я піду, не 
бігай там кудись, аби не попала в шось погане». [Чи 
можна вагітній жінці йти до померлого?] То-то вже 
не знаю. Їй не вільно було йти шось зичити в когось, 
бо така була пословиця, шо беременній жінці як від-
мовиш, то ти [тобі] в хаті миші всьо поїдят. Казали: 
«Йой, давай їй, бо вона беременна». А такі були, шо 
спеціально йшли, бо казали, шо мені не відмовят. 
А як прийде по гроші, то відмовити не можна, бо біда 
буде, дати жаль, і  тоді говорять: «А  чого, проклята 
[прийшла]? Сяка така, а бодай тебе...» А як їм в хаті 
ше потом шось зробиться, то тоді на ню нарікають і 
клянуть. Не йти й конєч. Найліпше так було робити.

БАБА-ПОВИТУХА  Були [баби-повитухи]. Родили вдо-
ма. Жінка робила, поки не лягла на ліжко і не вродила 

дитину, а завтра вставала й робила далі. В кожнім кру-
зі була така «край-баба», їх  називали «край-бабами» 
або просто по імені. Вот тут в нас така була, шо і мені, 
і всім моїм братам пупці в’язала, то ї називали Касю-
ня, Кася було ім’я. То по ню бігали, і вона приходила 
приймати роди. А  потому вона навчила, наприклад, 
свою дочку. А приблизно в кожній хаті було по вісім-
десять дітей. Вона всягди ходила пупці в’язати. Тоже 
господарку мала. Якби їй ніхто ніц не платив, то де би 
вона ходила?

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  
Колись купали в дерев’яних купільницях дитину, мас-
тили сметанков. З  порохнавих дерев нашкрабували 
порохна і засипали дитину, шоб не упрівала. Як ку-
пали дівчинку, то потім ту воду виливали під солод-
ку грушу, шоб її хлопці любили. [...] Дитина мала по-
вивач, тобто такий довгий мотузок із волокна, яким 
повивали дитину. То в тім повивачі на кінчику був 
такий вузлик, в якому були зав’язані кусочок артосу 
та кусочок полотна з старих ризів попа, шоби до дити-
ни не підходив злий дух. То було не так, як теперкай, 
шо дитина ся вродит і ніколи не повита. Але вирос-
тає якось. А колись казали, шо дитину, як ся вроди, не 
повивай, то буде криволаба або горблена. Спеціально 
були пеленочки, і  були такі підручки, то дитина так 
лежала, шо ноги були просто. Межи коліна звивали 
трошки полотна, руки зв’язували і так замотували аж 
до ніг, шоб ноги не були криві. То так робили цілий 
час після того, як дитина вродила місяців зо два, поки 
вже не держало голову. В армії в кінноту колись брали 
хлопців з кривими ногами. Коли такий хлопець стояв 
і ставив ноги при купі, то між колінами мала проходи-
ти рука. В мене ноги рівні, то коли я вдягнуся в галіфе, 
то мені не пасують. Моя мати казали: «То я винувата, 
бо любила, шоб в хлопа були ноги прості, і тому тобі 
весь час повивала і межи коліна не клала турубатку, 
а зіставляла ноги просто». Бо ніби молоде кістя, як ся 
вродит дитина, куда хочеш, то нагнеш. Якшо його до-
бре зав’язати, то кістя так затвердне, і то буде добрий 
хлоп. І дівчатам так само в’язали. А ше навіть так було, 
казали, і то правда, шо як дитину не повилося пізніше, 
то вона як спала, так ся пробудила і почала сіпатися, 
драпатися. Пообдрапувалося, то його заболіло, і вже 
верещит, вже плаче. Йди колиши. А жінка, як дитину 
повивала, укрила гарно, поколисала, як рано йшла до 
роботи, то та дитина спала і спала. Як добра жінка, то 
зберігала повивача. 

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Одяг також ся зберігав. Як ся виходив 
маленький дітвак і вже був більший, і лишився одяг з 
нього, то потому меньший дітвак ходив. Та жінки ко-
лись мали по восьмеро дітий! Та вони казали: «Скіль-
ки ми Бог дав, стільки буду мати». А діти ся родили і 
ходили одне з одного, скільки треба було. Моя жінка, 
як була молода, то слухала від старих бабів, як старі 
робили. Вже як замуж вийшла, народила дитину, то 
вона вже ся буде представляти, шо вона господиня 
мудра, шо вона шось знає. А вже як буде мати дитину, 
то вже другі в неї будуть ся радити.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Як ся дитина вродила, то в хаті 
хрестили. Брали водицю. В кожній хаті водиця була. 
Хоч потому несли та хрестили. Та край-баба покро-
пила водице: «Мньоца, Сина і Духа Святого. Амінь». 
Якось так перехрестили, бо то боялись, шоби дитина 

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ  РАЙОН
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не вмерла, бо то дуже погано було, як дитина нехре-
щена вмерла, але вже потому, шоб не надіялися на те, 
шо та дитина хрещена, то вже може вмерти. То хре-
щення не мало вартости. В  хаті, як хрестили водою 
дитину, то казали, шоб очистити хату, бо таку дитину 
дуже зберігали. Священик дає те саме ім’я, шо край-
баба. Інакше вже не дасть.

ХРЕСТИНИ  Були [баби-повитухи на хрестинах], тому 
шо хрестини як справляли, то було в хаті. То вона 
вже при тім була, як випивали. «Дай Боже, кумо, 
здоров’я»,  – то й вже до неї. Там їй давали з гостів 
пити горілки і давали їй так само крижму. Господарі 
платили і давали їй ту крижму. Гостів багато не було. 
Прийшли куми з церкви, дитину принесли, то пере-
пивали так: «Кумо, дай Боже здоров’я». Давали дити-
ні крижми, гроші не давали, кожен купував кусочок 
полотна на пеленку. Як оженився багатий чоловік, 
то перший раз представлявся, шо міг зварити трохи 
більше їсти, то не кликав тільки маму хресну та тата 
хресного, а  й дружків, товаришів, молодих родичів. 
Десь вісім-дев’ять гостей. В хаті частували. Але мали 
йти до церкви. То не кум, як він в церкві не був при 
дитині й не держав свічку. Ну а бідний то й не мав з 
чого тих голубців зварити, тих вареників. Бо шо інше 
варив. То не так, як теперка. [Чи було у вас повір’я, що 
коли хтось з хресних батьків забував вдома крижмо, 
то дитина, котру хрестили, мала померти?] Мені таке 
не відоме. Та, може, такі трафунки й були.

КУМИ  От я кумів багато не хотів. Бо такі ниська є, шо 
кликали багато кумів, а теперка куми сваряться, зна-
чить. Куми мають ся любити, як брати. А  я кликав 
собі жінки сестру і сусіда, тут во маю такого файного. 
Вони мені всі діти переносили. [Чи потрібно зверта-
тися до куми на «Ви», якщо за хресного батька чи за 
хресну матір взяли рідного брата чи сестру когось з 
батьків дитини?] Обов’язково. То хіба тепер так є, шо 
говорять: «Кум, де йдеш?» Молоді тепер кумами кли-
чуться, а говор’ят на «ти». Бо ниська таке є, шо діти до 
батьків говорят на «ти», бо то ніби щитали колись, шо 
то, так мовити, то по-панськи. «Куми» можемо собі го-
ворити десь так в хаті, як ніхто не чує, а десь так при 
людях, то я казав там: «Кузьма Николайович...  – чи 
там – Іван Іванович, ходіть сюда». «Нанашками» на-
зивають тільки всіх тих, хто був на хрестинах. Хрес-
ні батько і мати – це ті, хто тримав дитину до хреста. 
В  інших місцевостях молодші звертаються до стар-
ших «дядю» чи «вуйку», а в нас – «нанашко». А такі 
вже дуже маленькі діти звертаються «діду», хоч я і не 
їх дід. Ті двоє, шо тримали дитину разом до хресту, 
то вони між собою не є кумами і не повинні викати 
одне до одного. Є такі, шо так роблят. Цей чоловік і ця 
жінка потім можуть між собою одружитися. [Чи до-
зволяється брати за кумів вдівців чи розведених?] Та-
ких ні, таких не брали. Йшов господар брати за хресну 
маму чесну жінку, гонорову жінку. Було ше й друге: 
якшо потому дитина хворіла або й вмерла, то говори-
ли, бо ти таких кумів взяв, бо вона там така або така. 
[...] Якшо в жінки було по-жіночому [менструація], 
то вона ніколи не пішла на хрестини. Хіба якшо вона 
дурна була, то вона таке зробила. Потому дитина була 
в струпі. А вона зразу повіла, шо я не піду за куму, бо 
така і така причина. Вона навіть не мала до хати йти, 
як там дитина мала. Борони Боже! Бо тут було коло 
кожної хати, де дитина народила, червона лєнточка 

повішена. Тепер ше таке є. Ту лєнточку тримають до 
хрестин. От, наприклад, я йду і бачу, шо лєнта висить, 
і знаю, шо тут роди, і до хати заходити не хочу. Лєнту 
тримають десь над дверима або на цвяхові чи шнурку 
на стіні. То називалось «стьожка».

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Перше імена були всілякі. Але 
по-другому. Так колись люди говорили, і  воно так і 
було, шо як був гоноровий господар, знався з свяще-
ником, то фактично як схотів, то так і дали ім’я, бо 
він йшов собі з кумами до церкви, віз дитину і там 
сказав, шо хоче так і так. Ниськи во думають файне 
ім’я, там якась Анжела чи ше якась там. А колись по-
іншому було. Тепер ся сміют із Марти, а колись то хіба 
богачі давали Марточка. Тоді всі такі м’я були. Ну, так, 
наприклад: Маруня, Варвара, Фавроня, Сеня, Вафія. 
То так наші прабаби були. Молоде покоління так, як 
мій батько вже видумали ім’я Настунька, Ганна, Ма-
рися, Рузя, Олена. Всьо вже дівчатам давали ім’я такі. 
Отже, я вже, як були мої діти, я ще давав імена по-
тамтейшому, але тепер ся оберну назад сюда. Вже ка-
зав шо, як били такі трошечки бідні люди, то свяще-
ник давав по закону. Дивився в календар так, як того 
дня таке ім’я: там Варвара, Мотрона, Марійка, Катери-
на, Василина, Іванка. То нинька так дивляться, коли 
ся народив. Колись приносили дитину скоро хрести-
ти. Народився, то другого, третього дня обов’язково, 
бо щитали, шо якби померло, то буде з нього дідько. 
То тогди тато та мама голови не піднімуть межи на-
родом. Священик зразу питав, коли народився, а тоді 
дивився на календар. То таке в нас було. Дали Єфим 
того дня і всьо. А  жінка сама була там, наприклад, 
без чоловіка. Нема ся кому добивати. Дав ім’я Єфим. 
Принесли додому. Як дали ім’я Єфим. Вона заводит, 
плаче, не ясно що робити: «Я не люблю таке ім’я!» Шо 
зробиш? Такий день. Вона собі приставила, шо за дві 
неділі Петра, то повіла, шо він собі приніс м’я Петро. 
І по сьогоднішній день кличе Петром і всьо. А свяще-
ник дивився того дня, коли він ся народив. А вже сво-
їх дочок я називав так: моя одна дочка вродилася на 
Марії, то мусів дати. Ганя вжем дав, бо моя мама була 
Ганна. Малим ше Ольгу. Думалим давати ім’я якесь 
інакше, але, то був секретар, який повів, шо в нього ся 
вродила дочка тогди, як моя. І він повів так, шо того 
року, котрі ся дівчата родили, всім буде Оля. То всі в 
класі вісімнадцять дівчат були Олі. Наперед записува-
ли в метрику, а тоді йшли до священика, бо священик 
був би не перехрестив, якби не було заригестрірова-
не. А пізніше вже зачали видумувати – Дарка, Орися, 
Славка. Дуже гонорові були Леся, Оксана. А  потому 
почали ше ліпше видумувати. Вже як тепер – Маріан-
на, Анжела, Христя. От Христя в нас було дуже дав-
не ім’я і дуже було нездале. Люди не любили це м’я. 
Дві Христини на ціле село було. І то були Христини, 
шо були букартами. А  тепер ввійшло дуже. Вже на-
віть і Ющенко Христю має. В нас тепер багато такого 
во дают. От Василина, Марина, Катерина. Як хлопець 
Іван – Іванка. То в нас вже так є все, шо якийсь хло-
пець – то Василь, а дівчина – то Василина, Михайло – 
Михайлина. Так шо маєте. В нас вже дуже багато того 
є. От і такі імена йдут в людей. Я тепер вам скажу: да-
вайте імена такі християнські, українські, не давайте 
якісь там Анжели, чи хто знає які там. І так робіт, як ся 
належит. Хватит вже того позорства, того нерозумно-
го, бо радянська влада змалку вчила молодих, шо Бога 
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немає, шо людина є скотина. Ну й і молодь так вихо-
вана. Наприклад, я вихований ше за Польщі. А так, як 
мої діти, то виховані вже за радянської влади, але я ви-
ховував по своїй системі. А другі були такі дурні бать-
ки, або ся продали комунізму, або ся продалися чор-
тові і пописалися в партію, і виховали своїх дітей чи-
сто дурними. Він нич не знає, шо означає. Він жиє на 
світі, як та худобина. Християнські ім’я давати треба. 
Так, наприклад, свято Петра – дав синкові ім’я Петро. 
На кожний день Петра він справляє день народження, 
люди приходят до хати – файно! А як дасть таке ім’я, 
якого ніде нема? І в нас є такі тут діти, шо плачут і з 
батьками ся свар’ют. Дали там якесь таке м’я, шо ніхто 
не може розібрати. Так, як тут такий йден був і хотів 
ся приставити, шо він шось мудре зробить. А він сам 
не розумів. То якийсь там був цар Лев. І шо робити? 
Дав хлопцеві ім’я Лев. То якийсь Левко. А Левко – то 
багато в нас в селі є пси. Так дітвак до школи не ходив, 
бо вийдуть діти до нього: «Лев, Лев, г-г-г-г-г, – і вті-
чуть. – Левко, Левко хосьту». І шо ти зробиш? І майже 
школу скінчив хлопець і все плакав. Ну, а йому треба 
було то давати?! Мав батька Андрія, то було би дав ім’я 
Андрій. Чи там який Михайло, чи Митр [Дмитро], чи 
Микола. Но й є файне ім’я таке Богдан, Іван. Вітя вже 
ньи, бо Вітя, Толік – то вже російські імена. То вітти 
пішла Світлана. Та ся священик сварив до того дур-
ного її батька. Та хіба в Сталіна дочка Світлана? Но то 
чого ж ти даєш Світлана? Ньи, Світлана хочу. Но то шо 
мав зробити? Так, одна Світлана на ціле село. Добрий 
ґазда давав [імена своїх дідів і бабів]. Але якшо дід був 
якийсь нерозумний, і дав ім’я твому батькові Онуф-
рій, Гарасим чи Максим. Ну то як потому ти можеш 
мовити, шо так треба назвати, як звали твого батька? 
І тоді ти не хочеш давати те імя. То я то вірю. Але якшо 
батько має гарне ім’я, то треба продовжати свій родо-
від. Мій батько був Іван, і я дав синові свому ім’я Іван. 
А він дав свому синкові вже Василь, бо я Василь. То й 
він Гасиджак Василь Іванович і я Гасиджак Василь Іва-
нович. А мій син так, як мій батько Гасиджак Іван Ва-
сильович. І мудрі люди так роблят. Як мают два сини, 
три сини, то так само на прадіда дают, шоб їх родовід 
йшов. А як є, пробачте мені, дураки. Вонди-во в мене 
в сусідстві є файний хлопець, але шось представляв 
дуже, чи шо? Родився му хлопець, він ся дуже втішив, 
але не знав, яке йму ім’я дати. Почав по журналах 
шукати. А  тата має Івана. Стрий був Василь. В  роду 
священик є Василь. Глядів по тих журналах і найшов 
Назар. Дав ім’я Назар. І  шо му зробиш? Він думає, 
шо як дав м’я Назар, то син вже буде міністром, або 
його будуть дуже шанувати. Але як він буде дурний, 
некрасивий чи невчений, то ім’я не буде грати жод-
ної ролі. Говорить так пословиця: ім’я людину не спо-
ганить ніколи, і одяг людину не споганить. Так люди 
старі говорять. Вбирайся, дитинко, шо хочеш, але як 
ти розумна будеш, то тебе одяг не споганить. Розум 
поганить дитину. Як мудрий хлопець, то не буде мо-
вити, шо я не беру її, бо вона Марися чи Іванка. А він 
ся диви на розум добрий, на характер людини. Якби 
у мене було два сини, то я б дав одному ім’я Михайло 
на честь жінки батька, а другому – Іван на честь свого 
батька. Але в мене був тільки один син, то я перше на-
звав його на свого батька. Я дав своїй дочці м’я Ганна 
на честь свої мами. Продовжував свій родовід. То до 
того разниці не було, шо він помер. Навіть якшо по-
мер передчасно. Во в мене була дочка Оля. Її ток за-

бив. Якби Бог дав ше одну дочку, то я б обов’язково 
назвав її Оля. От в мої мами їдна сестра була Настуня, 
але вона померла. А  потому ся вродило друге дівча. 
Дали йому ім’я Настуня, але і друге вмерло. [Чи тра-
плялися випадки, щоб в одній сім’ї були два сини Іва-
ни?] Такого нема. Хіба таке в нас було, але не розумів 
чоловік, дав ім’я Анна дівчати. А потому не розуміли, 
шо Анна і Гануся – то є всьо одно. Вродилося ше одно 
дівча, а жінка мовит: «Я Гануська хочу ім’я». Дали ім’я 
Гануська. В  метриці обидві були Анни, а  вдома кли-
кали Анна і Гануська. [Як називали дитину, яка на-
родилася у день якогось святого?] Е, то мусіли [так] 
назвати. «Він, – казали, – ім’я си приніс». А якби не 
назвали так, а потому якби шось зробило з дітваком 
тим, то люди би відказували, шо вони то завинили. Во 
навіть я робив на роботі в Волосянці й там з одними 
зустрічав, то в них не велися діти, вмирали діти. Вот і 
треба було таке ім’я дати, шоби такого нігде не було. 
Стародавнє дуже ім’я. І в батьків мої жінки вмер оден 
хлопець, вмер другий, і люди нарадили її батька, шо як 
ся вродить ше оден хлопець, то дати йому ім’я виїмка 
Антосьо. І він дав ім’я Антосьо. Всьо равно вмер, коли 
мав сім років. Шось ся невели хлопці. Мовили, шо як 
дати таке ім’я, то буде жити. Але вот попало, шо вмер-
ло. То хто говорив, шо діти ся неведут, шо там якесь 
ім’я мішає. А є, шо то ся такі діти родят. То-то певно є 
така жінка, шо в неї діти вмирают. То, кажуть, тоді так, 
шо то, може, в хаті непорядок, може, шось зле.

ВРОКИ  Як дитина маленька ся вродит в хаті, то не так, 
як теперка матері возят на візках дітий повсюди. То 
навіть, борони Боже, шоби вікно не отворило, шоби 
не пішов воздух. Бо то ся говорили, шо дитина «на-
тху» дістане, шо якийсь воздух поганий на нього пі-
шов десь, то зеленим надвір калом ішло і слабе дуже 
було. При нехрещеній дитині цілу ніч горіла лямпа. 
В  колисці дитині за солому клали свячене на Святу 
неділю [Тряйцю] зілля – троян, водолян, терлич, чор-
нотоя. То всьо зілля було зв’язане, і клали його коло 
дитини, шоби злий дух не приступав.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  А  ше бувало інакше. Як ся вро-
див без батька, то називали букарт [байстрюк]. Букар-
тів було мало колись. І як була би дівка завила, то ті 
батьки під землю були б пропали, так їм встидно дуже 
було, так люди сміяли з того. То мало було таких. То 
на ціле село дві таких було в нас. А більшество було 
таких, шо так само ся трафляло тепер, шо розводили і 
потому на віру жили, без шлюбу жили. То такі діти як 
ся народжували, то обов’язково священик давав м’я 
таке відмінне. А воно було колись дуже гонорове. Во, 
наприклад, колись Варвара було дуже файне ім’я, але 
в той час, коли вже були імена єнші й люди їх хотіли, 
а він на збитка давав давнє ім’я, яке було відмінне, як 
Палага, шоб було відмінне від людей, шоб люди виді-
ли, шо то є букарт або нешлюбна дитина. Отакі колись 
давали імена. Тут в нас була така, шо їздила на чехи, 
і як приїхала, то вродила дитя. І думає, яке ім’я дати, 
шоб було найкраще, шоб такого нігде не було. Каже: 
«Гадючка», – бо десь повіла, шо в Чехії таке чула. Всьо 
ся тут сміє. Ну, та й Гадюка дала дитині ім’я. Одні – 
«Інючка», другі мов’ят «Гадючка». То того треба було? 
Люди жили на віру вихватками. За радянської влади 
як ся хлопець з дівчиною пожинив, а його батько був 
комуніст, він вже комсомолець був або так і думав, шо 
сяде на роботу якусь, то не брали шлюбу. Але бува-
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ли, шо вночі йшли та й брали шлюб. Але в нас ся так 
получило, шо такі дві були річі. Віддалася дівчина за 
хлопця і, хоч вмирай, залишила го і всьо. А в другім 
місці ся получило, шо хлопець ся оживив, такий ма-
ленький, а жінка, Параска, така висока була. Дитину 
з нею постарав. І тантой ся дитину постарав. І зроби-
лося хлопові, шо ся не схотів тої високої жінки, бо мо-
вив: «Я з смерекою жити не буду. На ослінця не буду 
ставати, шоб ї цілувати». А  тантій жінці зробилося, 
шо не схотіла свого чоловіка Михаля, бо мовила, шо 
має дві губи, а він такі губи великі мав. Як її батько не 
бив, не хтіла і всьо. То ся розійшло. Потому вони двоє 
зійшли  – і вже, значит, на віру [стали жити]. І як їм 
священик не говорив, як не критикував – ніц не по-
магало. А німець їм дав раду. Як прийшли сюда німці, 
вони таких невірників висилали в концтабори. І його 
забрали, то там втік потому. А в другім місці ґазда по-
їхав в Америку й не вернувся, а жінка була. Потому до 
неї пішов інший чоловік жити. А священик шлюбу не 
хотів дати, бо вона вже була шлюбована. Так само на 
віру жили. Мало сі того трапляло. Але їх діти були – 
Яків, Палага і Тикля. О, така відміна. А там так само, 
такі імена дали. Мало сі такого трапляло.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  То не дай Боже, шоби дитина вмер-
ла нехрещена. То дуже погано. То потому ховають на 
цвинтарі на краю, під плотом півперек, бо говорять, 
шо з тої дитини буде чорт. На цвинтарі всіх ховають 
ногами до сходу, а ту дитину ховають так, шоб було 
відрізнено. Ховають без священика, але труну роблят. 
Може й кроп’ят [свяченою водою], але то вже надарма 
річ. Зараз так є, шо межи старими гробами закопують. 
Добре, як має він родичі свої, то закопає межи мо-
гилами своїх родичів. Хреста не став’ят. Але то другі 
люди, якшо там їхній батько чи мати лежит на цвин-
тарі, а вони вийшли, а там закопаний гробчик стоїт, 
то вони тому дуже противні. Але як не знают, хто за-
копав, то шо зробиш? Вимітувати [викидати] вже не 
будут. А якшо ховали збоку цвинтаря, то, певно, шо 
хрест ставили, бо тепер ховають повішеників тоже 
збоку півперед, але хрест ставят. А, може, колись і не 
ставили, я не можу то сказати, я не тямлю.

с. Грозьово
Записав І. Гілевич 16 липня 2005 р.  

у с. Грозьово Старосамбірського р-ну Львівської обл.  
від Соні Катерини Іванівни, 1936 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  [Як у вас називають вагітну жінку?] 
І «вагітна», і «груба». Тільки казали, шоби [вагітна] по 
дротах не лазила, по кабелях, через мотузок, бо дитині 
пупок на шиї буде зав’язаний. Вона йде до померло-
го, але обв’язує собі руку червоною лєнтою. Але то, 
якщо якась там родина, а як так, то чого там йти? То 
любому не можна пити [воду з криниці після заходу 
сонця]. [Чи можна вдарити ногою кота або собаку?] 
Вагітній то ні, бо мов’ят, шо то би повадило на дитину. 
А то вже не можна [дивитися на вогонь]. То вже точ-
но правда. Чого-небуть злякатися: чи кота, чи миші, 
чи чогось. І якшо схопитися за шось на собі, то зразу 
сі на дитині появиться п’ятно. Через то, коли зляка-
лася, то так треба руки розвести вгорі, а не хапатися 
за себе. Мати, перед тим як нести до хреста, облизує 
дитині лице і так трохи тудаво, шоби не було плям. 
[Чи кажуть люди, що ті плями потім можуть погано 

вплинути на долю дитини?] Ну, говорать. Ті плями не 
сходять. Ну, та й робиться пляма, та й вже є дитині 
доля. [Чи можна вагітній перелазити через плоти?] 
Я того не знаю. Та де би вагітна жінка перелізла через 
пліт? Та ходили в тих намистах. [На місяць дивитися] 
можна. [Чи можна курку різати чи до крові доторка-
тися?] То ньи. Рубати не можна. І зараз так само. То не 
положено [трясовину переходити], бо то вадить дити-
ні. То й дитина буде красти, [як вагітна вкраде щось]! 
То буде злодієм. То ся передає. [Якщо жінка постійно 
свариться], то буде дитина нервова. Шось говор’ят, шо 
не можна [на порозі сидіти], але я то не знаю. [Рибу] 
їдять. Ну, то говор’ят, шо як цибулю їсти, то буде сли-
нява дитина. Робила всьо. Як вона шось хотіла, то му-
сів позичит, бо би миші всьо з’їли. [Чи приховували 
жінки свою вагітність?] Ньи, хіба дівчата. А  жінки 
ньи, бо казали, шо дитина потім довго не буде говори-
ти. Тому жінки говор’ят зразу, шо вагітні. [Чи кажуть, 
що буде поганий день, якщо вагітна перейде комусь 
дорогу?] В нас такого не було. В нас говор’ят, як є така 
людина погана, яка перейде дорогу, то треба було ся 
вернути і не йти. Якшо [вагітна] живіт і задниці такі 
повні має, то буде дівчина, а якшо живіт широко – то 
хлопець. Якшо є в жінки веснушки, то буде дівчина, 
бо мовили, шо вона в матері красу забирає. [Чи носи-
ла вагітна жінка якісь обереги?] Ньи, такого не було.

БАБА-ПОВИТУХА  Маланка. [Бабу-повитуху звали] Її 
все кликали до родів. Вона відміряє пуп і перев’яже 
свяченим прядивом. То є таке прядиво з лену, шо як 
святиться воду на Йордан, то його прив’язують до 
збана, з  яким йдуть по воду. І  вона потім тим пуп-
ці в’язала. Та то [свячене прядиво] дуже помічне, як 
ружа сі получи, чи шо? То тоже її спалюють тим свяче-
ним прядивом. І купала дитину, і справляла в животі 
[під час пологів], як дитина погано йшла. Важним вона 
була, як зараз лікар. [Чи була баба-повитуха на хрес-
тинах?] Ні, вона то зробила і пішла додому. Їй  шось 
там дали. Чоловік пішов і покликав [на пологи], або 
діти. [Чи чоловік брав із собою хліб, коли йшов клика-
ти бабу-повитуху?] Ні, то не було. [Повитуха з собою] 
нічого не приносила. То кожен мав своє те прядиво. 
А вона прийшла та й всьо. Як дитина неправильно в 
животі, то вона зразу провірила і поправила дитину 
нормально, як має ся родити, і всьо. Просто Маланка 
[називалася]. Там вже нема нікого в її хаті. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Зілля не давали [в купіль], 
бо боялися, а якшо зілля якесь погане буде, то дити-
ні може погано стати, бо всяке зілля є. Во якесь в нас 
називають «німиця». А  просто свяченої води влили, 
а  купала така жінка, шо пупець зав’язала. [Чи вона 
говорила якусь молитву, коли купала?] Я то не знаю. 
Як [хтось сторонній] так случаймо зайшов, то благо-
словив дитину, шоб здорове жило, було щасливе. Роз-
палювали, не кип’ятили, а просто нагрівали воду. Така 
спеціальна купальниця була, тільки для того, щоб ді-
тей купати. Клали тряпки під голову, під дитину і на-
кривали тряпкою, а  потім поливали. Наприклад, я 
маю дитину, а  купільниці нема, а  в когось там є ку-
пільниця, а дітей нема, то я пішла, попросила: «Дайте, 
бо не маю в чім дитину покупати». Робили її з верби, 
бо то таке легойке було воду винести чи шо. А воду 
лили під якесь дерево, шоби люди не ходили по тім. 
Завжди [так виливали воду]. Ньи, [не виливали воду 
після заходу сонця], то навіть пеленки не можна було 
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після заходу сонця сушити. [Купання дитини назива-
лося] «купіль». [Близнят] по черзі кормили, по черзі 
купали. Несоленим коров’ячим маслом мастили [піс-
ля купелі]. Дехто розтоплював, а дехто таким возьме 
дитину вимастить, вимастить і замотає.

ПЕЛЮШКИ, КОЛИСКА  Пеленки такі були. З  плахти 
старої [робили]. [Чи була традиція, щоб наступну 
дитину загортати в пелюшку найстаршої дитини?] 
Так, було. Щоби ся любили. Так було, і  зараз таке є. 
Отут до хресту у мене були внуки, і тут-то, так ще по-
стародавньому, лєнтою обв’язували дитину. То вже те-
пер то ні. То та лєнта зберігалася. Кожній своїй дитині 
зав’язувала нею пеленки. А як внуки були, два хлопці, 
то купила спеціальну лєнту, то обмотала і до хреста, і з 
лікарні – і одного, і другого. То й зараз є. Навіть соро-
ча держала. Малам троє дітий, то як перше хрестила, 
то держала для другого і для третього. В одній сороч-
ці хрестили. На ліжку [сповивали]. [...] [З чого роби-
ли колиску?] З ялички. Та сама була [і для хлопчиків, 
і  для дівчаток]. Така на долівці була. Солому житню 
[простеляють], а тоді накриють куском плахти старої. 
Файно там замотают, а тоді подуща з пір’я, і дитину 
в пеленках клали. Солому з часом міняли. [Чи можна 
колисати порожню колиску?] Ні, не можна. Чи дитина 
плакати буде чи шо?.. І сідати чужим людям на колис-
ку не можна.

РОДИНИ  Ньи, в нас такого нема. То є там, коло Старого 
Самбора. А в нас так десь хтось з родини зайде, а сусі-
ди ньи. Та конфетки [несуть] чи шось. Там [біля Ста-
рого Самбора] зразу, як з лікарні привезли, вже гроші 
несуть, йдуть на родини, а в нас такого нема.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Раньше вдома роди-
ли, то на другий день встала, як треба було їсти вари-
ти або шо-небудь... Шість неділь [тижнів породілля не 
йшла у церкву], поки ся не ввела, тому шо казали, шо 
вона ше нечиста. І з чоловіком не можна було спати. 
І через шість неділь є введення. То просто молитву чи-
тают на неї і на дитину. Вона йде до церкви з дитиною. 
Їй навіть не положено було до церкви далеко зайти, 
хіба в притворі, коло дверей. І  священик виходит з 
свяченой водой, з  книжкою, питається, як її ім’я, як 
дитини, читає молитву. Вона береться за петрахиль, 
веде її до пристола, і вона там клякає. Він далі читає 
молитву.

ХРЕСТИНИ  То вже як скупали, а  потом вже як несли 
до хресту, давали зошит, ручку, медом губи мастили, 
шоби хлопці дівчат любили, а  хлопцям, аби дівчата 
любили, то як до хресту несли. Я не знаю, [чи роблять 
так зараз]. Та внукові давала ручку і зошит. [Чи була у 
вас традиція, коли дитина народилася, або коли несли 
до хреста, класти її на кожух чи підносити до печі або 
до вогню?] В нас не було такої традиції. Кум пішов до 
церкви, а кума сама прийшла дитину замотала, з ку-
мом перехрестили, а  тоді до хати несли. Кум і кума 
приносили по крижмі. Малих [розмірів], бо то полот-
на білого не було, то його не несли, а несли кусок са-
моробного тканого полотна, шоби було на рукави. Бо 
шили сорочки з того, но то й треба було, шоби були 
два рукави. Кума в свою замотувала, а кум свою давав, 
вже як там священик хрестит, миром маже, і тоді бере 
в кума ту крижму, і тоді витирає. А кума вже замотала 
і всьо. На правій [руці несли дитину до церкви]. Но бо 
я знаю? [Чи казали, що дитина буде лівшею, коли на 

лівій руці нести?] Ньи, то від того не залежить. А шо 
там було колись? Батько, кума та кум. Хресні віднесли, 
перехрестили і всьо. Вдома жінка родила. Як народи-
ла, так покупали. Я  пам’ятаю, як моя мама вродила, 
а моя старша сестра вже мала вісімнадцять років, то 
покупала. Закликали кума і куму, віднесли перехрес-
тили і всьо. [Що  говорили куми після повернення з 
дитиною з церкви?] Говорили: «Слава Ісусу Христу! 
Бажаємо щастя, здоровля вашій дитині». В церкві ди-
тину спочатку тримала кума, а потім передавала куму. 
З  церкви ніс кум. Та всіх просили [на хрестини]. То 
залежит, як наготовили. Та було навіть і шістдесят. То 
вже по возможності в хаті, як вони себе вважали. Не 
було ніякої музики, хіба співали. А зараз, то включат 
касету, та й грає. Не кличуть [зараз музикантів]. Кли-
чуть тільки на весілля. [Чи готували якісь особливі 
страви на хрестинах?] Тоді такого не було. Тепер вже 
готують, як на інші свята.

КУМИ  [Кумів] вибирають з свої родини, хтось з друзів, 
хтось з сусідів  – то залежно як хто. Переважно ви-
бирають, шоб добре жили. Ббо як погано жиють, то 
як вони можуть нести до хреста?! Наприклад, я мала 
двадцять сім хресних, то двадцять шість вже поже-
нилися, тільки один ше лишив. Треба просити долю 
для дитини якусь. А  як вони там б’ються, гоняться, 
то хто їх буде просити, шоб вони були для мої дити-
ни хресні?! Батько [запрошував]. [Чи батько з хлібом 
йшов просити?] Ньи, так. [Чи могли відмовитися від 
кумівства?] Ньи, то хіба якиїсь случай. Навіть гріх ся 
відмовляти. Вагітна не ходила, бо кажуть, що долю 
відбирає тій дитині чи ще щось. [Чи можуть батьки 
дитини брати своїх рідних братів чи сестер за кумів?] 
Беруть, зараз беруть. Хтось [звертається] на «Ви», 
хтось на «ти». Десь говорять старі люди, що не можуть 
вони [куми, які несли дитину до хреста] ся одружити. 
І з своїм похресником не можна ся одружити. Тільки 
одружених [брали за кумів]. І то, щоби вінчані були 
в церкві, а як на віру, то таких не брали. Зараз берут 
і дівчат, і хлопців. Може бути навіть, що в одній парі 
одружений чоловік і дівчина, або наоборот. То в нас 
зараз так є. [Кого називають «нанашками»? Всіх, хто 
були в дитини на хрестинах?] І не тільки. Так приви-
кли, що десь є «вуйко», а  в нас «нанашко». Так всіх 
звуть. [Чи було заведено запрошувати ту саму пару 
кумів для кількох дітей?] Є. Я сама маю п’ять дітий в 
одній сім’ї і з тим самим кумом, і з іншим. [Як брали 
кумів, коли попередні діти в сім’ї помирали?] То тих 
самих вже не брали. Казали брати рідного брата і се-
стру за кумів. Продавали діти. От я навіть так, напри-
клад, того свого внука продала, бо він так все слабу-
вав. Жінка, що мала дванадцятеро дітий, каже: «Я собі 
куплю в вас дитину». Я  сказала, шоб купляла. Вона 
сказала ціну і дала мені гроші 15 чи 20 рублів. Я потім 
віддала їй ті гроші, і вона віднесла їх до церкви. Бо в 
тої жінки діти ся годували. Вона собі купила, аби було 
тринайцяте. Нічого, вона [дитина] собі лежить вдома. 
[Кого частіше беруть кумами? Багатших чи бідніших?] 
А то різниці нема. То з уваженіє. [Як вибирали кумів 
для близнят?] По парі для кожного. [Чи траплялося, 
щоб хресні батьки виховували дитину, коли помира-
ли її рідні батьки?] Ньи, в нас такого не було. Дідо з 
бабов виховували, якшо шось. Вони [хрещені батьки] 
помагали, несли якийсь подарок чи шось. На весілля 
так само шось трохи помагали. На весіллі молодята 
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даруют своїм хресним платок або шось з одягу, а ті їм 
гроші. [Як звертається чоловік до жінки, котра разом 
з ним несла дитину до хреста?] На «ти» говорять. [Чи 
дозволялося брати за куму вдову або розлучену жін-
ку?] Ні, не можна було. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  То, як мати... І дійсно правда, як 
мати давала дитині перший раз ліву цицьку сати, то 
буде лівша. Ото вже точно правда. То вже всі ся пере-
конали. Не раз в лікарні в матері молока нема. В нас 
там давали дітей матерям другим, котрі вже давні-
ше вродили. А та взяла на ліву руку годувати, а мати 
побачила і каже: «Шо ти зробила? Та ти ліву цицьку 
даєш!». Ну, вона молода, може, й не знала. І було лів-
ша. То треба спочатку тільки праву цицьку давати. 
І  то ше всі кажуть, шо треба тільки правою руков її 
виймати. Я виймала лівою рукою, але праву цицьку. 
То так багато є. Як є молоко, то годують [до хрещен-
ня]. А  є такі, шо не мають молока, то дають молока 
такого коров’ячого.

ВРОКИ  То вірили, вірили, шо може шось [нехрещеній] 
дитині викинути, шо може шось дитині погане бути. 
То й зараз так вірать. Прив’язували червону нитку до 
руки. То ще досі є. Я не знаю, як зараз, але раньше, то 
ше пхали в хаті з середини в раму над дверима но-
жик. Свячене зілля [у колиску] клали, свячену воду в 
маленькій скляній флящати. [Чи була у вас традиція 
світили свічку або лампу кожної ночі біля нехрещеної 
дитини?] Було таке. Світили лампу на столі і до хре-
щення, і  після хрещення, бо треба стати до дитини 
цицьки дати. А до хрещення – то обов’язково, щоб ди-
тині щось погане не сталося. Як хтось прийшов такий 
паскудний і врік, то й сьогодні не можуть зберегти. Як 
врік, то йому треба йти воду робити. Є такі, шо роб’ят. 
То є така спеціальна молитва, що Господа Бога і Божу 
Матір просять. Так, і тоді принесеться тої води, дасть-
ся, покропит і всьо. Тут одна приїхала з Сибіру, то її 
дівча вже в шостий клас ходить, і так як стало в церк-
ві, так і микнуло [зомліло]. Винесли її. Я покликала ту 
жінку, шо вона вміє від вроків, і вона зробила, і дитя 
встало. То й зараз то є. То й старого можуть вречи і 
малого. Ні, ненавмисне. Хіба подивиться, то шось таке 
має в очах, шо вона врікає. То не всі люди врікають. 
Кажуть, шо як на шось дивися, то шоби не вректи, тре-
ба си подумати: «Йой, хоть би не врекла». Від вроків 
то би навіть вмер, тоді лікарня би не спасла. Ми сво-
го внуку відвезли в Старий Самбір. І проносив, і рвав. 
А син приїхав з Мостиська і сказав, шоб виписали. Він 
привіз дитину сюди, пішли по бабах – і всьо, і дитину 
зняло. А тоді так в лікарні би вмерла [дитина]. [Щоб не 
наврочити], плюють на дитину і говорать: «Нівроку». 
Не можна [нехрещену дитину виносити на вулицю], 
шоби вітер не подув, бо то вітер ше всякий дує. 

«ПОСТРИЖИНИ», ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИ-
НОЮ  Та тут в нас нема тих стрижок. То там далі є, шо 
як рік, то стрижуть, а в нас просто до року не можна 
стригти. Але ті стрижки в нас не святкують. Бо там 
святкують ті стрижки, то хресні приходять. Палять 
[волосся], бо якщо кинути на мусор, і забрала ворона 
чи шо, тоди голова боліла. В нас річка далеко. А тут як 
кинути, то воно і так не потече, бо то потічок малень-
кий. [...] Нігті стрижут. Колись мати обкусувала, бо 
мовили, шо то не можна ножичками стригти, а тепер 
стрижут.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Як нехрещене померло, то [хорони-
ли] без священика. Ім’я обов’язково дают Іван або Ма-
рія. Тільки такі імена. [Як народилася шестимісячна 
дитина], то так само давали ім’я. То різниці не було. 
На цвинтарі закопують коло свої родини. Колись 
було, і зараз так є. Роблять окремий гробик збоку. На-
віть тримісячному роблять маленьке трумло і ховают. 
В мої сестри, а вже видно було, шо хлопець. І зробили 
трумло. То було десь в 1960-х роках. Вона пасла коро-
ви і сідала на холодній землі. Її протягнуло і до трьох 
днів відійшла дитина. А якщо вмерло вже хрещене, то 
ховают з священиком. Свячене зілля кладуть.

Записав І. Гілевич 16 липня 2005 р.  
у с. Грозьово Старосамбірського р-ну Львівської обл. 

від Петрачковича Василя Лук’яновича, 1935 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Я вонде в сільраді працював 
[секретарем], то в 1963 р. сорок п’ять дітий вродилося 
тільки в Грозьово [до Грозівської сільської ради також 
відноситься сусіднє село Виців]. А минулого року – чет-
веро. Дуже велика різниця. Народжуваність була дуже 
велика в кожній хаті десь до 1949-го року. Десять-оди-
надцять чоловік в хаті було, з яких – сім-десять дітий.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Переважно [ім’я] давали по ро-
дині. По дідові давали або комусь, і  так дітям давали 
переважно, би те ім’я лишалось. Так, шоб пам’ять збе-
рігати. Переважно то більше піп командував, бо попи 
били інакші, як тепер. А ше як піп на когось воко мав, 
шось недобре з ним жив, бо тоді попи роль грали! Або 
якшо дитина без батька ся вродила. Або якшо попу не 
подобався той господар, то дава своє ім’я. То Марта, то 
Палагія, о. Хлопцям – Пантелеймон. То є святий такий. 
Але в селі був тільки один з таким ім’ям. Колись святих 
таких-во він [священик] підбирав. Він, може, й дивився 
в календар, але давав, чи батьки хотіли, чи не хотіли. 
То таке давали [ім’я], якщо народилося на велике свя-
то або приблизно напереддньом свята. І тепер так ше 
дают. Тоді люди жили бідно, а дітей родилося багато. 
Після народження [вибирали ім’я], але планувати мо-
гли і до народження. Переважно раніше то давали по-
родинному. Йшло ім’я на діда, на батька, на бабу. На-
приклад, дідо був Іваном, то потім внукові давали Іван 
на його честь. Та вони в хаті вже радилися. [Чи трапля-
лися випадки, щоб в одній сім’ї було, наприклад, двоє 
дітей з однаковим іменем?] А, було! Як воно получало-
ся?! Нема згоди з батьками. Їдно говорить дамо Іван, 
а друге Василь. Жінка таке хоче, а чоловік таке не хоче. 
Пішли до сільської ради, записали Іван, а в церкві Ва-
силь дали. І таке получалося. То й тепер такі є, шофе-
ром робить на автобусі в Самборі, він Володя перехре-
щений, а паспорт має Петро. Називають Володя, тільки 
паспорт має – Петро. Є ше в селі по сьогоднішній день 
Степан, а паспорт має на Петро. То після войни [Другої 
світової] так було. То ше й секретарі сільської ради такі 
були, шо піп так дав, а в сільській раді так дали. То було 
більше таких, але декотрі справили в ЗАКСі, бо то мож-
на справити ім’я. Піп той, шо зараз є, має дванайціть 
дітий. То переважно всі дівчата, а два хлопці. Він живе 
в Грозьові. Церква наша відноситься до Московського 
патріархату. Вічно тут гризота, сваряться. Я з ним таку 
мав практику. Дитина ся вродила на якесь там свято. 
Прийшов до сільради й зареєстрував Агафія, я те всьо 
оформив. Через трохи приходи і каже: «Перепишіть 
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метрику, бо діти пірвали», самі куснічки такі-во приніс. 
То жінка пірвала, бо вона не хтіла того ім’я. [Чи змінив 
він ім’я?] То саме дав.

КУМИ  З свої родини вибирали. З друзів однолітків оби-
рали. Ше було таке говорать, шоб не були розведені, 
шоб характер мали хороший. Говорили, шо дитина пе-
ребирає характер хресного батька, шо вона така сама 
буде. Підбирали більше з своєї фамілії [родини]. Було 
можна брати рідного брата, сестру, і зараз так беруть. 
Але шоб вони були спокійні, не норовисті.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  [Чи траплялися випадки, що по-
зашлюбним дітям священик давав одне ім’я, а вдома 
родичі називали їх по-іншому?] То так і називали. За 
Радянського Союзу вже не було такого, вже таких імен 
не давали. А тим, шо дали раніше, то могли поміняти, 
а раньше то не змінювали. Яке мали, то такий був. Там 
Мотрона, Юстина, Пелагея. 

с. Дністрик
Записав І. Гілевич 12 липня 2005 р.  

у с. Дністрик Старосамбірського р-ну Львівської обл.  
від Богдан Марії Іванівни, 1930 р. н.,  

родом із с. Головецько Старосамбірського р-ну

ВАГІТНА ЖІНКА  Під час вагітності вона [вагітна жін-
ка] робила, аби потім легко вродила. До померлого їй 
взагалі не можна йти. Після заходу сонця їй не можна 
пити з криниці води. Не можна бити тварин, шоб ди-
тина була чиста, шоб не було якої плями, чи шо? Їй не 
можна дивитися на вогонь чи дивитися телевізор, бо 
в дитини буде всьо червоне, а як ше злапиться, то вже 
всьо [у дитини на тому місці, де жінка, злякавшись, 
схопила себе рукою, буде червона пляма у вигляді 
того, чого мати злякалась]. Не можна перелазити че-
рез пліт, переступати через дерево чи шнурок. Вагіт-
ній жінці не можна нічого носити на шиї, бо на дитині 
все буде видно [у дитини буде слід на шиї]. Не можна 
дивитися на місяць, бо місяць червоний, то й дитина 
буде червона. Не можна дивитися на калік чи негар-
них дітей, бо дитина така може бить. Не можна пере-
ходити трясовину, бо дитина буде траслася, і траслися 
руки. Якщо жінка під час вагітності буде красти, то 
й дитина така буде. Якщо сидіти на порозі, то будут 
важкі роди. Не можна їсти рибу, бо дитина буде ся 
слинити. Не можна злитися, бо дитина така сама буде. 
Не можна шити. Коли вагітна жінка щось просить, то 
не можна їй відмовити, бо миші всьо поїдять [тому, 
хто їй відмовить]. Не було повір’я, згідно з яким, якщо 
вагітна жінка перейде комусь дорогу, то цій людині 
може шось погане статися. Та як яка жінка такаво за-
здрісна, то чи ти будеш їхати фірою, чи чим, а вона пе-
рейде дорогу, то всьо – вертайся назад.

БАБА-ПОВИТУХА, ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Коли 
жінка народжувала, то кликали бабу, яка була при 
родах. Її називали просто «баба». Її ходив кликати 
хто-небудь з хати. Чоловік ходив, чи яка дівчина, чи 
хлопець. Пішли та й закликали. Повитуха могла бути 
як з багатої, так і з бідної сім’ї. «В селі її шанували, бо 
вона приходила до дітий, до жінки, роди приймали». 
[...] Потім ті діти, котрих вона [повитуха] приймала, 
ходили її провідувати, як близько, то кожний день хо-
дили, а як дальше, то по якихось святах, а найбільше 
того дня, коли вони ся родили. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Імена дітям вибирали, як хто хо-
тів. Могли називати на честь діда або баби. На честь 
діда називали молодшого внука. Ім’я дитині вибира-
ють, як ся вродит. А тепер хто як хоче. Слухає по радіо 
або по телевізору. Яке задумав, таке і дає. Таке, шо ше 
і на світі такого не було. Ім’я дитині обирали батьки, 
дідо чи баба. Були випадки, що дитині при хрещенні 
дали одне ім’я, а батьки вдома називали по-інакшому. 
Дітей називали іменем діда, шоб пам’ять зберегти, 
шоб, наприклад, як дідо вже старий, а ще сильний, то 
кажуть, шо й дитина буде така сильна, якщо назвати 
її іменем діда. Як баба спокійна, то внучку так і нази-
вали, а як баба така шалена, то й і внучка би була така, 
якби її назвали бабиним іменем. Найпоширенішими 
іменами були: Кася, Марися, Настуня, Гануся. Дити-
ну не можна називати іменами померлих родичів, бо 
«боялися, шоб воно не вмерло. Й зараз таке є, що на 
дорослих чоловіків у селі говорять Іванко, Василько, 
тобто у пестливій формі, як їх у дитинстві називали 
батьки. Але не зважаючи на це родичі називали ко-
лись і називають зараз дітей у пестливій формі. Дити-
ні могли давати по два імені, і зараз дають, бо батькам 
так ся хоче. «Теперка всякі імена дают, а колись давали 
і Паранька, і Марися, і Кася, і Настуня, і Гануся, і вся-
кі. А там Іванка, Василинка – такого не було. Хлопцям 
давали Василь, Митро [Дмитро], Микола, Іван, Слав-
ко (рідко). 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ  Якщо дитина 
народилася квола, то баба-повитуха її хрестила. Свя-
ченою водою перехрестила, як дитина слаба народи-
лася і всьо. Давали їй ім’я, а на другий день до церкви 
понесли і піп перехрестив. Раніше скоріше хрестили, 
бо боялися, шоб воно не вмерло, бігом зразу до хрес-
ту, до священика і всьо. Священик давав дитині ім’я, 
яке найгірше, якшо була без батька, а ти принесеш до 
хати і, яке хочеш, таке даєш. Вона [повитуха] давала 
по-свому, а він [священик] по-свому. По-свому назва-
ли собі та й всьо, а в церкві собі нех там буде. Батьки 
принесли дитину до церкви, казали священику ім’я, 
і таке він писав в книжку. Хіба те, шо без батька. То 
він собі одне, а ви собі ше інакше. [...] Колись вибира-
ли одну пару хресних батьків. За кумів кликали сусі-
дів. Ше за Польщі з родини кумів не брали. Чи сестра, 
чи брат [рідні сестра чи брат когось з батьків дитини] 
коли йдуть за кумів, то-то гріх. Ну як ти сестрі будеш 
викати або братові? Тому брали когось дальшого, а та-
кої родини близької ньи. А тепер бере хто кого хоче, 
там по десять пар [гостей, котрих потім також нази-
вали «кумами»]. За кумів йти було почесно. За кумів 
брали молодих. Старого діда брати, а він завтра вмре. 
До хресних батьків діти звертаються «нанашко» і «на-
нашка». Хресні батьки своїм похресникам подарки 
на весіля робили, до церкви давали на відправу. Були 
випадки, що після смерті рідних батьків дитину вихо-
вували її хресні батьки. Якшо ті діти були ще малі, то 
хресні батьки брали їх до себе, а  як вже були рослі, 
великі, то вже не брали. Колись не було разниці чи ба-
гатого брати за кума, чи бідного. Рідко траплялося, що 
того самого кума або куму ті самі батьки запрошували 
до кількох дітей. Але воно [запрошувати того самого 
кума або куму до кількох дітей] недобре, бо гріх. Від 
кумівства можуть відмовитися, але дуже рідко. Ва-
гітна жінка не може йти за куму, бо буде щось погане 
її дитині і тій дитині, до котрої вона пішла за куму. 

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ  РАЙОН
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Якщо хтось з хресних батьків під час проведення об-
ряду хрещення в церкві забуде молитву «Вірую…», то 
дитині потім постійно буде щось ввижатися. Коли на-
роджуються близнята, то батьки беруть по одній парі 
кумів для кожної дитини. За хресних батьків зараз на-
віть можуть йти в одній парі жонатий чоловік і нежо-
ната дівчина. Як брали в куми, то дівчина, якшо вона 
ше невіддана, вперве йшла до хлопця, а хлопець до ді-
вчини. Вдову можна брати за куму. То вони [батьки] ся 
найбільше бояли, шоб діти потім жили разом [щоб не 
розлучалися зі своїм чоловіком чи дружиною]. Хрес-
ні батьки потім приносили своїм похресникам гроші 
або якісь подарунки. [...] «Нечистій жінці» не можна 
йти до малої дитини чи хрещеної чи нехрещеної. Тоді 
дитину обсипле якимись прищами. Ото я вже виділа 
сама на свої вочі, як я була в Черкасах. Як прийшла 
одна жінка, а  вона була нечиста, і  пішла з хати. Хоч 
вона призналася, але все одно того хлопчика обсипа-
ло. [...] На хрестини хресні батьки приносили кожне 
по крижмі. Дитину до церкви ніс кум. Гостей на гос-
тину колись кликали мало, а тепер кличуть багато. Як 
бідніший, то він краще зладит, як багатий, бо багатий 
жалує, а  бідний не жалує. Молоду садили на кожух 
перед шлюбом. Перед святковим обідом і після обіду 
говорили молитву.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Дівчину, котра народила без чо-
ловіка, називали «покриткою». Священик міг давати 
ім’я лише букарту [байстрюку]. Такій дитині він давав 
ім’я якесь таке, якась Мокрина, Карпина, ше якесь рід-
ке таке. Таке, шо тяжко вимовити і тяжко говорити. 
В  даній місцевості не було повір’я, згідно з котрим, 
якщо чоловік піде за хресного батька до букарта [бай-
стрюка], то в того чоловіка буде добре вестися госпо-
дарка. Старі, жонаті, то вони ся не бояли до букарта 
йти за кумів, хіба дівчині не можна, шоб з нею такого 
ся не стало. Хлопцеві можна, а дівчині ньи.

Записав І. Гілевич 12 липня 2005 р.  
у с. Дністрик Старосамбірського р-ну Львівської обл.  

від Карпи Анни Іванівни, 1931 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  Та баба, що приймала пологи не 
могла охрестити дитину. Ту бабу могли закликати на 
хрестини, якшо вона де близько жила. «Жінки перше 
[колись] вдома родили. Не було такої жінки в селі, шо 
допомагала іншим жінкам народжувати, а аж в Лім-
нах була. Називали таку жінку «баба, шо вміє пупи 
в’язати».

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ  Якщо дити-
на була здорова, то її вперше купали десь за два-три 
дні після народження. Купала мати або рідна баба. 
Воду гріли в тій самій посуді для хлопців і для дівчат. 
Вода повинна була бути некип’ячена, а лише підігрі-
та. До першої купелі води свяченої ся трошки вляло, 
гусєтко [свячена вербова гілка] ся давало свячене, зі-
лля свяченого, гроші, кусочок хліба. Під час першої 
купелі у воду не кидали золотих чи срібних речей, бо 
хто перше [колись] золото мав?! Раніше не було різ-
ниці між тим, що кидали у воду, коли купали хлоп-
чика і коли купали дівчинку. Вода повинна була бути 
теплою. В  холодній  – ні, бо може захворіти. Колись 
купали в дерев’яних коритятах, котрі могли бути ви-
довбані зі суцільної колоди або виготовлені з дошок і 
котрі називали «купільниці». Більше ся в них нічого 

не робили. Тільки дітий купали. Воду виливали десь 
так, шоби по ній не талапати [не ходити]: чи під де-
рево, чи в куток. Але для чого так робили, я не знаю. 
Так робила тільки після першої купелі, а  потому де-
небудь виливала. Трьох своїх дітей перший раз купала 
сама. Перед тим як починати купіль, тобто коли ди-
тини ще у воді немає, перехрестила свою рукою воду. 
Якщо народжувались близнята, то їх купали по черзі. 
Після першої купелі обтерла дитину сухою пеленкою, 
помастила несоленим коров’ячим маслом, а потім за-
горнула в іншу пеленку і поклала в колиску. Я все вра-
но купала дитину [поки дитина була маленька]. Воду 
від купелі ввечері не можна виливати, навіть коли вже 
таким більшим. [...] Пеленки вперед [колись] робили 
зі свого [домотканого] старого полотна, зі старої со-
рочки. Ту сорочку рвали, а вона мягойка була, бо то 
було своє, роблене. 

РОДИНИ  Вродила собі, нічого, ніц не було аж поки хрес-
тини. І теперка [зараз] такого нема. Після пологів інші 
жінки не приходили провідувати породіллю. Жінку, 
котра народжувала дитину, не називали ні «породіл-
ля», ні «поліжниця».

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Для того, щоб нехреще-
на дитина не плакала, їй в колиску клали свяченого 
зілля чи давали напитися свяченої води. Нехрещену 
дитину заборонялося виносити з хати. Коли хтось за-
ходив до хати, то дитину від вроків втирали тою пе-
ленкою, в  якій вона була, [щоб цей гість її не врік]. 
Коли хтось заходить чужий до хати, де є маленька 
дитина, то бажано на неї не дивитися, шоб не вректи. 
Я сама коли дивлюся на якусь дитину, то завжди кажу 
собі: «Господи Боже, сохрани ту дитину, шоби я йому 
не пошкодила». Може і не подумати нічого такого ли-
хого, але подивиться на дитину, і та дитина буде слаба. 
Коли заходиш до малої дитини, то потрібно подумати, 
аби їй не зашкодити. Породілля сама годувала нехре-
щену дитину, а не запрошувала для цього інших жі-
нок. [...] Дитячий переляк лікувала спеціальна жінка – 
шептуха. Тут є багато таких жінок, шо вміють вроки 
відмовляти. 

КОЛИСКА  Давніше колиски були ходючі і завісні. Ше за 
Польщі і такі, і такі були, «як хто міг зробити. Колиску 
ставили або підвішували біля ліжка, шоб було мож-
на з ліжка колисати. Ззовні колиску не прикрашали 
нічим. Всередині у колиску підстиляли вівсяною со-
ломою, бо житня була тверда солома, а вівсяна мягка. 
Підвісну колиску вішали невисоко, шоби мама дала 
грудий. В  колиску клали свячене зілля, бутилочку з 
свяченою водою, шоби ся ніц не чіпляло, шоби дитина 
була здорова. Не можна гойдати пусту колиску.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Жінці було можна 
йти до церкви лише через сорок днів після родів, бо 
такий був закон. «Вона йшла до церкви з дитиною, 
і дитину ся вводило. Священик спеціально вводив так. 
Божа мати тоже так вводилася. За словами інформа-
тора, цей обряд у селі називають «введення дитини». 
Жінка йшла сама з дитиною. І то вже так йшла, шоби 
вже люди з церкви виходили. Цей обряд проводився у 
неділю або в якесь свято після відправи.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Багато було, шо так хрестили, 
яка дитина перед яким святом ся вродит. І  таке ім’я 
давали. А якшо так ся вродило, то яке хто хтів, таке 
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давав. Називали на честь діда, баби, тата. Ім’я обирали 
батьки, дідо, баба. Яке в хаті ім’я було, і яке в родині 
ім’я було, то таке давали. Старшого сина називали на 
честь котрогось діда, а як дівчинка, то давали по бабі. 
Дітей могли називати іменами померлих родичів. Мій 
тато Іван помер. А в мене син ся вродив, і ми назвали 
на його честь – Іван. Ім’я того святого, котрому була 
посвячена сільська церква, не впливало на вибір імен 
дітям. Двом дітям в сім’ї не давали однакових імен, 
якщо навіть та перша дитина, котра мала це ім’я, по-
мирала, а  потім народжувалася ще одна, то вже те 
саме не давали. Якщо б дитина народилася на якесь 
свято, а батьки б її називали по-іншому, то казали, шо 
такого не можна робити, бо воно собі ім’я принесло. 
Старі люди не говорили нічого про те, що коли дити-
ні дати таке ім’я, то вона обов’язково буде щаслива, 
а якщо таке, то нещаслива. Якщо у селі в якогось пия-
ка чи злодія було рідкісне ім’я, то батьки не називали 
цим іменем своїх дітей, а якщо це був Іван чи Василь, 
то уваги на це ніхто не звертав, бо таких іменів багато. 
Ім’я дитині вибирали лише після народження. Раніше 
батьки давали дітям тільки ті імена, які були в селі, бо 
ніхто нікуди не ходив. Нових не знав. Теперка люди по 
світі їздять, то всякі ім’я знають. Колись найчастіше 
в цьому селі дівчатам давали імена Анна і Настуня, 
а хлопцям – Іван, Василь, Микола, Михайло, Стефан, 
Йосиф, Петро. Не було такого, щоб в одних селах най-
поширенішими були якісь одні імена, а у сусідніх се-
лах – якісь інші. Зараз хто яке хоче, таке дає. Теперка 
зачали більше таких давати – Галя, Іринка… Є випад-
ки, що ім’я дитини в церковних книгах записано по-
одному, а у селі її називають по-іншому. Є в нас такий 
хлопець в селі, шо вродився перед Петра. Дали йому 
ім’я Петро, а називають його Руслан, бо батьки хотіли 
Русланика. То вони записали його Петро, а  кличуть 
Руслан. Інформатор не знає такого, щоб дорослого 
чоловіка називали Іванком чи Васильком. Дитині не 
можуть дати два імені. Таке не може бути. Їдна дити-
на – їдно ім’я.

КУМИ  Вибирають все одну пару кумів. Всіх гостей, які 
були на хрестинах, батьки називають кумами. То не 
було пар. То тільки одна пара була: чоловік і жінка, ті, 
шо були коло дитини, то їх імена в церкві записува-
ли. А ті, шо по боках стояли в церкві, то вони не були 
записані, але тоже називалися «кумами», а діти їх на-
зивали «нанашками». Жінка держит дитину на ру-
ках, а той кум стоїт коло неї. І ті куми записані. І тим 
кумам дают тримати свічки, а ті, шо стояли збоку, то 
можна сказати, шо то тільки куми про око. Рідного 
брата не хочуть за кума брати, бо потім треба каза-
ти до нього «куме». За кумів беруть дальших родичів, 
товаришів, добрих людий. Як сусідку добру мают, то 
берут. При виборі кумів не звертали уваги на те, чи 
та людина багата, чи ні. Брали тих, кого поважают. За 
кумів кличуть одружених і неодружених. Може бути, 
що кум одружений, а кума ні, або навпаки. За кумів 
можуть кликати осіб різного віку. Але як молоді люди 
мають дитину, то старого кума не кличуть, а кличуть 
молодого. Куми нічого не відповідають за дитину. Пе-
рехрестили та й всьо. Вагітна жінка не могла йти за 
куму. Від кумівства могли відмовитися. – Не піду та й 
всьо. Кумів запрошував батько дитини. Вона не знає, 
як вибирали кумів у тому випадку, якщо попередні 
діти помирали. Моїх дітий всіх трьох одна кума но-

сила. Така наша родичка, така файна. Хресні батьки 
були різні, а мама була одна. За кумів кликали родичів 
по батьківській і по материнській лінії. Якщо батьки 
дитини брали за кумів своїх сусідів чи друзів, котрі до 
того не були їхньою родиною, то й і після цього вони 
не вважалися родиною. Діти кумів могли одружува-
тися, тобто похресники могли одружуватися з дітьми 
свого хресного батька чи матері. На весіллі молодята 
дарували своїм хресним батькам подарунки, а ті дару-
вали їм щось у відповідь.

ХРЕСТИНИ  А  як несли дитину до хрещення, тоди да-
вали хлопчику маленький молоток, шоб майстрував, 
ручку, шоб ся файно вчило, книжку пхає в рученят-
ко дитині, як завивали до церкви, як прийшла кума 
по дитину до церкви. Дівчинці давали іглу, шоб вона 
вишивала, шоб вона була до чогось здібна. Коли ди-
тину повивали перед тим як нести до хресту, то коло 
неї клали хліб і притуляли її до нього. Інформатор не 
знає вірування, згідно з котрим злий дух може підмі-
нити нехрещену дитину. Раньше дитину хрестили че-
рез два-три дни після народження. Колись гостей на 
хрестинах було мало. Їх могло бути до десяти. Дитину 
до церкви несла кума, а кум сам туди приходив. «Кума 
не може забути «Вірую…». Вона мусить знати її з кін-
ця в кінець. І кум тоже». Інформатор, не знає ніяких 
прикмет при хрещені. Дитину приносили з церкви і 
клали в колиску. Гості «все давали гроші і крижму». 
Продуктів на хрестини не приносили.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Букартам [байстрюкам] імена за-
раз дають такі самі, як всім, а  колись то давали такі 
трохи інакші. Во ту во сусідка мала дівча, то назива-
лось Тикля, а хлопця мала, то називався Микита. Тоді 
як Микитів не було. Не було повір’я про те, що якщо 
чоловік піде за кума до букарта, то в нього потім добре 
буде вестися господарка.

с. Мшанець
Записав І. Гілевич 15 липня 2005 р.  

у с. Мшанець Старосамбірського р-ну Львівської обл.  
від Цмай Анни Кирилівни, 1933 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Була така 
баба. Вона помагала всім жінкам народжувати. Вона 
була ше за Польщі. Звали її Ґеня. Її дочка жила в Стріл-
ках. Таких жінок називали просто «баба». [...] Як вже 
народилася дитина на якесь свято, то давали те ім’я. 
Мало народитися за пару днів до або після. Говори-
ли, шо воно собі таке ім’я принесло. Всі вважали, шо 
те ім’я треба давати, а якщо не дати, то це могло при-
вести до якогось лиха. Називали дітий і на честь діда, 
баби, шоб пам’ятати про них. Найчастіше на честь 
діда називали найстаршого або наймолодшого внука. 
Ім’я дитині обирають вже, як ся народить. Священик 
не обирав імені дитині. Це робили вдома в хаті батьки 
і дідо з бабою, і родичі, і старші брати та сестри. Зараз 
дають ім’я, яке собі хочуть. Але як вже народиться на 
якесь там свято, то дають те ім’я. Наприклад, мій внук 
народився за день перед Дмитра, і назвали його Дми-
трієм. Батьки могли називати своїх дітей іменами по-
мерлих родичів. Кілька дітей в одній сім’ї могли мати 
те саме ім’я, бо якщо перше померло, то можна знову 
давати те ім’я вдруге. По два імені дитині не давали. 
В с. Мшанець найпоширенішими чоловічими іменами 
були Василь, Іван, Михайло, рідше Микола і Петро, 

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ  РАЙОН
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а  жіночі  – Анна, Кася, Марися, Настуня. Тепер малі 
діти родяться, то дають Оксана, Наталка. Таких рані-
ше не було.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  Така баба [повитуха] мо-
гла охрестити дитину. Як дитина помирала, то хто-
небудь міг охрестити її. Там ім’я давали: «Хрещаю тебе 
во ім’я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. (Таке й таке 
ім’я)». Так охрестили. Якщо дитина вижила, то свяще-
ник перехрещував. Під час обряду хрещення свяще-
ник давав те ім’я, яке люди хотіли. [...] Вибирають кума 
і куму, як роблять хрестини. А як хочуть, то на гости-
ну запрошують більше [гостей]. Рідний брат чи сестра 
[батьків дитини] також можуть йти за куми. З родини 
кумів беруть по батьківській і по материнській лінії. 
До кумів [батьки дитини] звертаються на «Ви», навіть 
якщо це рідний брат. Нанашки – це хресні батьки і всі 
гості, які були на хрестинах. Так до них звертають-
ся діти. Це слово старше покоління вживає частіше, 
а  молоде рідше. За кумів кликали одружених і нео-
дружених. Навіть може бути таке, що хресний батько 
одружений, а  хресна мама неодружена, або навпаки. 
Не було традиції запрошувати батьками тих самих ку-
мів до кількох дітей. До хреста треба дитину віднести, 
і відмовлятися [від кумівства] не можна, бо то є гріх. 
Кумів запрошував батько. Вагітна жінка не могла йти 
за куму, бо то не добре і на ту, і на ту дитину. Хресни-
ми батьками могли бути особи від вісімнадцяти років. 
Старих не брали за кумів. Вдову не брали за куму, шоб 
дитині тяжко так не було. Якщо за кумів були неодру-
жений хлопець та незаміжня дівчина, то після цього 
їм одружуватись не можна. Тоді як дозволялося одру-
жуватися хресному батьку зі своєю похресницею або 
хресній матері зі своїм похресником. Якщо попередні 
діти помирали, то батьки до наступної дитини запро-
шували інших кумів. При виборі кумів не бралося до 
уваги те, чи вони багатші, чи бідніші. Для близнят ви-
бирали дві пари кумів. Хресні батьки на весілля своїх 
похресників дарували їм подарунки.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Букартам [байстрюкам] імена 
давав священик. Які захотів, такі давав. В цьому селі 
не було повір’я, згідно з котрим, якщо чоловік йде 
за кума до безбатченка, то в нього добре буде вести-
ся господарство. Люди не боялися і йшли за кума до 
букарта. 

Записав І. Гілевич 15 липня 2005 р.  
у с. Мшанець Старосамбірського р-ну Львівської обл.  

від Гудзь Катерини Федорівни, 1932 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  Дітей відбирали [приймали] спе-
ціальні бабки. Мій дідо відбирав нас десятеро ді-
тей. Двоє померло. Він всіх відбирав. Він вже, може, 
п’ятдесятьом дітям пупці позав’язував. Він спочатку 
ходив там, де коні не могли ся жеребити, корови не 
могли ся телити. Він почав вдома. В  сусіда чоловік і 
дочки пішли зерно косити, а тут жінка родить дитину. 
А дівча приходить до нас: «Діду, ходіть до нас, бо мама 
шось вас кличе». Та й діда нема, та й нема. Приходить 
дідо, а ми: «То шо вас там кликали?» – «Вродився хло-
пець,  – дідо каже,  – пуп в’язав». Все [постійно] був. 
Там, ка’, й в сусіда ходив пупки позав’язував. Його 
звали Гринь Василь. То він мав вісімдесят два роки, 
а я йшла родити в лікарню. Я не могла дійти, зайшла 
до нього і там сі родила дитину. Моя Надя [дівчинка, 

котру він прийняв] ся вродила двадцять восьмого лю-
того 1961 року, а він помер другого липня того ж року. 
А лікар не дав справки, бо як вдома родиться, то-то 
було шось страшне. А лікарня в нас велика була. Шо 
ж то робити було? Я вже полежала. Врано вродила в 
десятій годині. На другий день конче везти в лікарню. 
А там приїхали з Старого Самбора лікарі: «Шо ж там 
якийсь дід зав’язав прядивом?». Взяли діда на дежур-
ку. «Хто в’язав пупця?» Я мовлю: «Такий дідо, шо має 
вісімдесят два роки». – «Добре зав’язав!»

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ім’я дитині вибирали тільки піс-
ля народження. Імена дітям вибирали батьки, а також 
дідо та баба. В каждій хаті була Кася. Так і досі є. Ді-
тей називали на честь діда та баби по батьківській і 
по материнській лінії, щоб зберегти пам’ять про них, 
а  тим більше, якщо він [дід] ще був розумний. На 
честь діда найчастіше називали найстаршого сина. 
Дитині також могли дати ім’я якогось святого, якщо 
вона народилася за кілька днів до чи після або ж в той 
день, коли церква вшановує його пам’ять. Він собі ім’я 
то приніс. Якщо ж в такому випадку дати якесь інше 
ім’я, то мовили, шо то недобре, шо може шось сі ста-
ти, шо може вмерти. Дітям давали по два імені у тому 
випадку, якщо попередні діти не хотіли годуватися і 
помирали. В одній сім’ї могло бути кілька дітей з од-
наковим іменем, якщо старша дитина, котра мала це 
ім’я, померла, то коли народжувалась ще одне немов-
ля, то батьки могли знову дати те ж ім’я. Але трапля-
лися випадки, що в одній сім’ї було по двоє живих ді-
тей з однаковим іменем. В одній сім’ї була Кася, і вона 
сі віддала. Потім ся вродило ше дівча, і теж Кася дали. 
І обидві ся годували. 

ПЕЛЮШКИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Так само лише після на-
родження дитини дозволялося виготовляти для неї 
пеленки, котрі зазвичай робили зі старого одягу, бо 
старе полотно мягке, а  нове  – тверде. Ці два звичаї 
збереглися досі. [...] Кожну наступну дитину мати 
перший раз одягала в той самий одяг. В сукенки вби-
рала всіх дітий. І хлопців вбирали, шоб їм тепло було.

КУМИ  Хресних батьків вибирали з родини, друзів, сусі-
дів. Могли брати рідних братів чи сестер батьків дити-
ни за кумів, але тоді батьки мали звертатися до них на 
«Ви», хоча цього не завжди дотримувались. Чоловік і 
жінка, котрі разом тримали дитину до хреста, пізніше 
могли одружитися. Не можна одружуватися хресно-
му батьку зі своєю похресницею, або хресній матері зі 
своїм похресником. Тоді як чоловік і жінка, котрі ра-
зом тримали дитину до хреста, згодом могли одружи-
тися. Тут втопився один хлопець. Його мати вже була 
в старших роках. Але потім вона вродила ше хлопця. 
Старі говорили, щоби держали чоловік з жінкою. І я з 
моїм чоловіком держали його до хресту. І  хлопець сі 
вигодував. Вперед [раніше] за кумів брали все одруже-
них. Вони могли бути різного віку, навіть до сорока ро-
ків. Хресні батьки раньше нічого не давали на весілля, 
а тепер така мода. За кумів, вважається, йти почесно. 
Є багато випадків, щоб одні особи мали більше десять 
похресників. «Нанашки» – це хресні батьки і всі, хто 
були присутні на хрестинах, хоч часто вже просто го-
ворять «нанашко» до всіх чоловіків замість «вуйко».

ХРЕСТИНИ  На хрестини запрошували до десяти гос-
тей: і молодших, і старших. Всі, хто йшов на хрестини, 
приносили крижмо – кусок домотканого, а тепер куп-
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чого, полотна. Без полотна ніхто не йшов. Як жалував 
крижми, то може життя дитині вкоротити. Довжиною 
воно було близько одного метра. З нього розшивали 
кусні, та й сорочку мав. Дитину до церкви на правій 
руці несла кума, в  церкві вони тримали її по черзі з 
кумом, а з церкви знову несла кума. Тепер до церкви 
везуть автомобілем. Якщо дитина плаче в церкві під 
час проведення обряду хрещення, то буде здоровою, 
а як спокійна, то не буде жити. Молитву на гостині ко-
лись не говорили, а тепер говорять. Всі гості не йшли 
до церкви, а приходили тільки на гостину, котра зараз 
триває аж до вечора. Музика була обов’язково. Хрес-
тини проводили в свято чи неділю, крім тих випадків, 
як дитині, не дай Боже, шось бракувало. Дитину за-
вжди хрестили лише у церкві, навіть у морози.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Священик вибирав імена тільки 
для безбатченків. Священик хотів назвати одно ді-
вча Мокрина, бо воно було без батька. Мій дідо пішов 
держати [до хреста] і мовив: «Отче, з тої дитини будут 
сміятися. Та перед [раніше] не була якась Мокрина». 
І зачав просити, і дали Кася. Таких дітей люди назива-
ли «букартами». Не було [в селі] повір’я, згідно з ко-
трим, якщо чоловік йде за хресного батька до букарта, 
то в нього буде добре вестися господарка.

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Нежухів
Записала C. Маховська 9 вересня 2011 р.  

у с. Нежухів Стрийського р-ну Львівської обл.  
від Войцехівської Стефанії Іванівни, 1939 р. н., 
 родом із с. Верхня Стинава Стрийського р-ну

ВАГІТНА ЖІНКА  [Як у вас кажуть на вагітну жінку?] Та 
так говорили. А тепер уже всьо – «беремєнна», «вагіт-
на». [Чи їй забороняли щось робити?] То як ще здо-
ровля, то треба сі шанувати, би не підірватися. [Чи 
дивитися на вогонь можна було?] У нас така була при-
кмета. Не можна так, аби сі здивувати, аби шось сі 
займило і аби взятися, то може так сі лишити п’ятно. 
У нас баба була та йшла в малини в ліс, а то малини 
були, і  каже: «Йой, малини»,  – і так отот були ті дві 
малини (на обличчі у дитини). Може, воно і не спра-
цьовує, як нервова система.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  [Які імена були найпоширені-
шими раніше?] Ото як тепер сі начинають: Максим, 
Григорій, Костянтин, Данило  – ото таке во. Раньше 
Петро, Олекса, а то вже Олег – то вже прийшло, Ро-
ман. А дівчата – Марусі, Настусі. У моєї сестри тепер 
Настуня і Катруся. А я так Настуні шось так не лю-
била. У нас так давно в селі була така бідна, і вона так 
пасла... і якась-то незабрана. І то всі сміяли. А все то 
сваха доньки каже: «Нащо то так назвали?». А  вона: 
«Шо ти знаєш? То є тепер така мода». А вона – дівчат-
ко красиве, вже піде тепер до школи.

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  [Як 
раніше жінки народжували, коли не було лікарень?] 
То баби були, повитухи. [Що повитуха робила з пупо-
виною?] Зав’язувала, а потім відсихав, і якось-то від-
падало. Ну, може, якийсь спірт мали, бо то давно така 
горілка була – «бонг» називавсі. Дідо мені так розка-
зував. А мій дідо теж мав 99 років. Такий був дядько 

гожий! І так розказував, шо шось таке було. Як то нині 
спірт, так шо чисте, горіло, натуральне. То, певно, тоді 
тим сі спіртом користували. Та й нитка звичайна, із 
того була нитка, із льону, шо прєли. Ото тако всьо 
було. У  мене трохи така стрийна була, уже тож в ті 
роки. Але всьо таке знала, у неї мама стара була. [Чи 
давали бабі-повитусі дарунок?] Вона просто так. Ну, 
де, може, як ото кажуть, якої горівки, якось ще таке. 
Як то мали господарку, так то вгостили молоком, сме-
таною, а так за гроші вона не робила. В неї дар Божий, 
вона так робила. [...] [Хто перший раз купає дитину?] 
Та то ті баби купают, і мама сі учит. А ми малих, я вже 
так і забула, своїх я давно не мала, то мені сестра по-
магала. Бо я мами не мала. А то дочці помагала, вона 
сама, і тато помагав. А потім сама навчилася.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В  ЦЕРКВУ  А то було по зако-
ну. [Через] сорок днів. Тепер у нас нє, зразу хрестить 
і зразу ведуть, бо треба хрестити. По законім церков-
нім повинно бути сорок днів. [Чи казали, що до ви-
воду жінка нечиста?] То таке, шо може бути. То не так, 
то та, шо вродила, та й вийшла надвір, а така є, шо має 
менструацію, як увидит, то казали, шо то були бага-
то випадки, то тоді потім дістає ото, шо різні струпи, 
пухирі, ото всьо дитина. Шо не раз той, хто так, або і 
знає, то-то така хвороба є невиліковна. То є така біда. 
А тепер то сі старают, а тепер то кажут, шо то нема. 
Якось так Бог дає, бо то і ходять. Як, наприклад, ті, шо 
не вірують в Бога, і не хрестили.

МЕНСТРУАЦІЯ  [Чи знаєте Ви про заборону бачити жін-
ку, яка менструацію має?] Так, так, так. А якщо увиді-
ла, та жінка, шо має менструацію, то так повинна би 
сказати їй, шо я нечиста і ти нечиста, бо тоже ж з жін-
ки то іде, а дитина буде твоя чиста. Отак треба. Хто та-
кий молодий годен сказати, то навіть не знають. Я то 
своїм говорила, а вони сі сміють з мене. А хоть трохи 
слухали, а онуки як я ото розказую, вони кажуть, шо 
то всьо плетут.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  [Як швидко хрес-
тили дитину?] У нас то швидко хрестили. То, кажуть, 
треба, не дай Бог, аби померло. От у моєї доньки то 
померло маленьке найперше. То син скоро то сам 
охрестив, то везли до Львова. Та ото та медсестра була 
за куму, а чи шофер, чи хто за кума став. І так, аби в 
хрест увезти, бо то кажуть, як дитина вмре нехреще-
на, то недобре якось так. [У чому дитину несли на хре-
щення?] Усьо в білесенькому і в новому. [Крижмо] дає 
кума. От я кума, я маю дати три метри або п’ять – не 
до пару – білого полотна. І та крижма – то шось треба 
зшити: чи наволочку, чи шось. То має дитину супро-
воджувати. [Чи примічали, як дитина поводиться під 
час хрещення?] Та кажуть, шо буде жити, як кричить. 
Священик ото робить, її водою обливає, помазання 
робит. То, кажуть, шо буде жити. [...] [Чи святкують 
хрестини?] А,  то-то як хто. Як які традиції, як нема 
змоги, то невеликі хрестини роблять. Прийшов і кума, 
та й дідо, баба та молоді, ну, тато, мама. Та й сідають, 
та й шось перекусют. Та тепер взагалі, а то на другий 
день чи вже на неділю. [Чи готують на хрестини якісь 
особливі страви?] Нє, нє, тут у нас нє. І там у нас так 
давно, як я пам’ятаю, то нє.

КУМИ  [Кого брали за кумів?] У нас, у мене там то тра-
диція давно – сперше дружку, колєжанку там чи зна-
кому. А  тут не так у Нежухові, вони родичів чогось 

СТРИЙСЬКИЙ  РАЙОН
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беруть. Брата, братову, сестру. У них так тут є. А в нас 
нє, у нас чужих дітей сі брало. Вот є колєжанка моя, а в 
молодого тоже. Чи переважно, як давно, то старший 
дружба і дружка – то були куми. А давно брали багато 
кумів, а потому вже сі залишили по двоє. А тепер тоже 
вже по двоє. [Чи брали одних кумів до всіх дітей?] Ні, 
ні, одних не можна брати. Один батько хресний не 
має бути двом дітям, щораз інший має бути. А як то у 
мене, я доньці – то два мої двоюрідні браті, а тоже отут 
знакомі були. Вже ніби братова ́, бра ́това донька його, 
дідового брата, синові то тоже брала таку знакому і 
тоже братів, так ті братової був брат. То всьо окремо. 
Два рази кумити не можна. І кумам не можна сі жени-
ти. А нині то нема того. А давно то так нє. Куми – то є 
свідки, то не раз пише. Хоть і порадиться, а дехто пи-
тає, бо то повинні бути тим дітям навіть чи більше як 
тато і мама. Бо там, як читає священик таку молитву і 
каже: «Чи ви відрікаєтеся і відступаєте від злого всьо-
го?». То куми, не знаю, чи ви були за куму, відверта-
ються гет від тої і кажут: «Відвертаєм то всьо лихе». 
І потім повинна кожна кума і кум знати «Вірую». Зна-
єте ото: «Вірую в єдиного Бога...»? [Чи вагітну жінку 
можна було брати за куму?] Ні. [Чи були якісь вимо-
ги до кумів, які ідуть хрестити дитину?] Мають знати 
«Вірую». І ото знати то всьо, правильно перехрестити. 
А ніякої не промови... у мене всяке то було. [Чи могла 
іти до хреста жінка, у якої менструація?] Оце того я 
вже не знаю. Певно, шо нє, бо то треба, шоби чиста 
була людина. [Чи брали раніше до церкви, крім кумів, 
ще й бабу?] А то-то мала нести або стара свекруха, або 
її [мати], а як нє, то чужа яка баба. Чи там, як то на-
зивали «стрийна» або «вуйна», ніби маминого брата 
жінка. Стара мала нести дитину до церкви, а  пото-
му мав нести кум старший з церкви дитину. А тепер 
шось навпаки роблят уже, не берут уже бабу, не бе́рут. 
Де бабу стару брати? А тепер несе кум, а відти кума. 
Або кума до церкви, а відти кум. То таке, а тепер їдут 
машинами. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  [Чи носять діти своїм хре-
щеним на Святий вечір вечерю?] То повинні ті тово, 
похресники ту хрещену маму відвідувати. Як самотня, 
слаба, не дай Боже, то так ото файна є традиція і по-
вага до такого повинна бути.

«ПОСТРИЖИНИ»  [Чи є звичай стригти дитину?] То є 
таке, і приходять кум і кума. Кажуть, шо до року не 
можна стригти дитину. [Як цей звичай називають?] 
«Постриг» такий перший. [Чи однаково стригли ді-
вчину та хлопця?] Одинаково але в рік. [Коли стри-
жуть дитину, чи її садять на подушку?] А  воно вже 
сидить, то вже сидячи. [А волосся після постригу збе-
рігали?] Та я не знаю. Мені казали то, шоби спалити. 
Не дай Бог, не попало то, аби ворони не взяли в гніз-
до, ото тако кажут. То всьо спалити найліпше. Навіть 
таке, шо стрижете доки, і своє волосся. То так моя ота 
стрийна казала: спалити всьо, то найкраще, нічого не 

буде. Бо кажуть, що голова болить. То правда чи не-
правда, але всьо може бути.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  [Як довго раніше годували грудьми дити-
ну?] То – як вистачало терпіння і як молока є. Я, на-
приклад, малого кормила два і півроку. Шо вже такий 
великий йшов і брав, а я робила в магазині, виїжджа-
ли ми на базар. А то зима, то холодно, то я всьо ото 
здою, і груди стали отакі на десять, стометрові. І уже 
дали мені туто во уколи у поліклініці, то молоко ви-
горіло. А малу – то шось зачіло горло, а потім, я вже 
не знаю, то казали, шо хороба. Бо не можна завертати, 
кажуть, то не то, шоби я лишила. І навіть рік не кор-
мила. [...] [Як відлучали дитину від грудей?] Та мазали. 
Хто мав багато молока, навіть уколи брав, шоб вигорі-
ло. Розпирало, людина температуру дістала.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ  [Як дитину спонукали до хо-
діння?] Я  свого поставила, а  потім оті горошки такі 
були цвітні, у пачку, і він пішов ножками. А Руслана 
то скоро ходила. Вона дев’ять місяців, а отут потічок 
такий був, як вибіже, а баба отам: «Йой, йой, впаде». 
А воно то маленьке було при тім. Та скоро ходять ді-
вчатка. Малий мій хорів і ангіною, і так на животік. То 
раз зачів ходити і не ходив, потім знову. То вже зале-
жит від здоровля. А вона в момент ходила.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Як лікували дитину від вроків?] 
Та то скидували углі, а то давно палили. То отако бере 
тарілочку чи яке горнятко непотрібне, і воду хрестили 
ложкою, вилкою, ножом, а потім рахували ті вуглини. 
Не  9, не  8, не  7… До першого, узад, у  сторону іншу. 
І перехрещували, обтирали дитину тим і виливали в 
непотрібне місце, би куда люди не ходили. І таке, або 
насеред дороги, де йдуть три дороги отако во. То таке 
робили. А  як настрашиться пса чи шо, то хухали в 
вушка або й віск відливали. І тако, аби не заспала ди-
тина. Бо таке страх спричиняє хворобу, так то треба 
так дивитися. Чи крикнути, як дитина спит. [...] [Які 
дитячі хвороби були раніше поширені?] Ну так, як ото 
погано, запалення – треба дитину шанувати. Ну, а як 
вроду нема – то запалення нема. А найбільше ото від 
поносу. Як то-то сі називає?.. То є тако, шо тож тре-
ба малу дитину оберігати. Бо то тоже наш малий то сі 
вродив, так шось скоро виписали, а то син раз прий-
шов і повіз у лікарню. А то вже якесь обезводнення, 
вже якби не прийшов, то тоже була б біда. [Чи водили 
дітей до знахарок?] Ні, я то чось нє. Ну, то я кажу ото 
вуглі, віск. І всьо до лікара.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  [Як у 
вас відповідають дитині на питання «Звідки я взяв-
ся?»] Та то давно, таких вже нема дітей. Лелека [при-
ніс], в капусті [знайшли], бузьок [приніс], а тепер то 
вже всьо нє. То вже всьо знає напам’ять. [...] [Чим ра-
ніше страшили дитину?] Нє, то дітей не можна стра-
шити, бо дитина сі введе і може навіть дійсно сі бояти.
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АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Семенівка 
Записала О. Боряк 30 жовтня 2008 р. 

 у с. Семенівка Арбузинського р-ну Миколаївської обл.  
від Піскун Катерини Михайлівни (П. К.), 1935 р. н.,  

родом із с. Мигія Первомайського р-ну 
Миколаївської обл.,  

та Пилипенко Ліди Іванівни (П. Л.), 1948 р. н.,  
родом із Христинівського р-ну Черкаської обл.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  П. К.: У нас було дванадцять 
дітей, то мама родила в больниці, без бабки. Да, всіх, 
даже єсть такі, що я помню, як вона родила. Ну, а тоді 
пішло таке врем’я, що якщо родила на дорозі, то вер-
талися додому. Але обізательно вона була за акушер-
ку. А тут не було ж так багато дітей в сім’ї. Нє, не було, 
а у нас було. Там пару чоловік було по двоє дітей, а то 
в каждого була сім’я. І в батька, і в сестри було семеро 
(через дорогу од нас жила). У нас вулиця довга, то ба-
гато-багато було.

ПОЛОГИ  П. К.: Не знаю, мама Грішу на дорозі народи-
ла. І тьотя Катя [була присутня]. Оце ж мене тоже на 
честь [цієї] акушерки назвали. Доїхали до переєзду, 
отам же, де поїзд, і вона родила, і вернулися назад та 
назвали на її честь. Лікарня в Мигії [була], а роддом 
аж в Первомайську. Це треба було вести маму в Пер-
вомайськ. Ну, пока за нею поїхав, чи пішки побігли, 
бо осьо вже почалися схватки, та пока найшли тран-
спорт, пока везти. Доїхали до переєзду, а вона вже ро-
дила. Але родила з акушеркою, вона і зав’язувала пуп. 
А тоді Гришу, знаю, як родила. Та де вони це мєсцо?.. 
Я не знаю. 

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  П.  Л.:  Розказувала баба, 
Тетяна Гарбузка, я була в больниці, а вона розказу-
вала. Ішов старик селом уже ввечері. Надо було десь 
переночувать, зайшов до хати, а вона й каже: «Я б вас і 
пустила, але часто мене ноччю гукають на роди». А він 
каже: «Ну і що, підете собі». Як вона ж каже, що гук-
нули її, вона ж пішла. А той дід чує, що вона встала 
вдіваться, да й каже: «Перш ніж зайти в хату, подиви-
ся у вікно, що там». Ну, вона ж перший раз [пішла]. 
Хлопець родився. Вона подивилася у вікно: вода ви-
рує в хаті. А як можна воду ту побачить? Я вообще не 
знаю. Да, і той хлопець у день своєї свадьби втопився. 
В день своєї свадьби. Берегли його, берегли, всіо рав-
но пішло. Голольод, і він пішов до криниці, до криниці 
хлопці збіглись, не давали йому відро крутить, щоб 
він витягнув воду. Якась там калабатинка, він упав і в 
рот хлібнув води. А тоді і другий раз гукнули її, а він 

же знов нагадує її: «Йди ж подивись, що там». А вона 
каже: «Дивлюся у вікно: петля од сволока висить», – 
значить, повішається. А  на третій раз тоже ж, каже: 
«Вогнище серед хати горіло», – значить, вогонь, зго-
рить дитина. Це таке розказувала тьотка Тетяна, як ми 
в больниці лежали. [Вона] з цього села, але її вже не-
має. Я ніде такого не чула, від неї тільки чула.

РОДИНИ  П.  К.:  [На родини] кажуть «відвідини». Ну, 
несли, для дитинки несли або для мами. В больницю 
ще приходять. П.  Л.:  Як у больницю приходять, так 
приходять же не з голими руками. Приносять гос-
тинці і їжу якусь для матері, а дитина ще маленька, 
янголик. [Йшли], кого покличуть. [Чи дівчата йшли 
відвідувати породіллю?] Нє, нє, [жінки]. [Беруть] чи 
рушник, чи… Ну скільки же мені приходилось ходить 
для дитинки куплять! А раньше отаке брали: то «мар-
селі», як раньше ж були оті одіяла, то простині брали, 
якусь подушечку для тої дитини, щоб воно було. Це 
зараз готові: то костюмчики, то те… А раньше воно ж 
в пєльонках лежало, те дитя. До півгода в пєльонках. 
Обізательно [повитуха йде на родини], ніде не буде. 
Колись наче я читала, що вона йшла. Тільки я не знаю, 
що вона приносила. Але оці люди, що до неї [породіл-
лі] приходили, нічого їм не давали, а їй [повитусі] да-
вали подарок. Да, їй давали подарок. Чи на спідницю, 
чи на кофту, ну, таке щось давали. [Чим пригощали 
на відвідинах?] Хто що мог. Ну, як раньше що давали? 
Борщ, я знаю, давали, картошка, солянка. 

ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  П.  К.:  На хрестинах було ще й 
так: ідуть на хрестини і в’яжуть пучечки калини. Вдо-
ма батьки [в’яжуть], домашні. Ну, я не знаю, мама моя 
ходила із батьком, і прийдуть, як оце хрестини, ну, 
я не знаю, там  – у сусідів, но не тут, то приходить і 
приносить пучечок калини, а ще якісь цвєточки. Там 
спеціально засушують, видно, що оце… Калина – це 
ж вобще оберіг такий, що це… Оберіг двору. Да, так я 
питаю: «А що це за те?» А мама і каже: «А це ж ми були 
на хрестинах та й викупляли їх звідти». Вони ж дають 
їй пучечок калини, а вона кидає чи руб, чи два, ну, як 
бідно жили, що тоді… чи, може, і п’ять… Чи, може, 
копійки. То таке… Вона ж уже прийшла з подарком, а 
тоді ще викупляла, як ото бояри викупляли цвітки – 
свої букети, так і це викупляли на хрестинах. Да, вони 
на тарілці дають два букети, бо вони ж удвох – батько 
і мама. А  вони [гості] їм кидають гроші. Приходили 
з цими букетами [додому]. А тоді бачила, що лежали 
вони довго-довго за віконою, а тоді, може, народю-
вались у нас діти одне за одним, та, може, і купали в 
тому, знаєте? Оце таке. [Скільки робили таких пучеч-
ків?] Да, це стільки пучечків нада було, скільки гостей 
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буде. А це я точно знаю: це було у нас, на моєму Гаєв-
ському у Мигії. Є село Мигія, а хутор Гаєвський тут є, 
Первомайського [району]. А я знаю, що вона прино-
сила два пучечки калини із цвєточками, там які раз-
ні засушені, щоб колір свій не потіряли, а сухеньки. 
Тоді вже клала їх за вікону, отако по углах, тоді нічого 
в хатах не було, то вікона, та і туди ж прикрашали все. 
Другий раз даже і рушника не було, тоді вже мама, як 
трошки лучше стала жить, то повишивала і почіпляла.

ПОХРЕСТИНИ  П.  К.:  Та гуляють і у нас, аби причина, 
та гуляють батьки. Ну а чого ж?! Ідуть. От батьків не 
чули, а тепер уже не знаєм. Це ми зараз на язик ро-
зумні, бо вже самі старі, а тоді, я, напрімєр, ніколи 
мами не питала. Оце знаю, що за оцю калину я точно 
питала. Нє, хтось мені казав, а це було в нас, що вона 
принесла, і цей… у сусідки були хрестини, ну, як на 
хуторі. Там тоді дітей було багатенько, росли. Свєту 
нема, нас багато було людей у селі. 

«ПОСТРИЖИНИ»  П.  К.:  Це як год та дитину як стри-
жуть, та на другий день міряють, чи підросла. Ну, 
сантиметром міряли. Сьогодні як пострежуть, рівно 
стрежуть, бо до года, кажуть, нельзя стригти. Хрещені 
[стригли]. А тоді кажуть: «Гайда, будем іти мірять Ві-
тька, – чи, – Катерину». Нашому, це ж цей год йому 
був годік, то постригли і до дверей отако до дірки при-
клали, і рисочку крейдою провели, а на ранок тоже ж 
посходилися. Який то ранок був?! В одинадцять часов. 
Давай його мірять, а рисочка оказалась вище голови. 
Це вони вже так п’яні поміряли. Ну, це так, мірять. А 
мірять чого? Причина, щоб похмєлиться. Я не знаю, 
[куди дівали зістрижене волосся]. В  мене і досі збе-
рігається синове. Так, і дось зберігається в гардіропі. 
В мене тоже довго лежало. А тоді кажуть, осьо Люся, 
та, що приходила, то каже: «Спали. Кинеш їх і кажеш: 
‘‘Волосся горіло, поки голова боліла’’».

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  П. К.: Ну, оце ж і так і вечерю 
носили: калачі, нав’яжуть нам калачів, душ п’ять ідуть 
аж у Мигію, ми з Гаєвського, і Мигія… Наші хресні… 
Прийшли і… І кутю давали, і узвар. Нє, в миску. У мис-
ку, ми старались юшки менше наливать, бо діти ж, та 
розлили. А ми більшість не носили кутю. Це тут уже, в 
Семеновкє. А ми носили калачі. Мама такі гарні калачі 
пекла. І це куча! Отако на столі ж, під стелю [на Різд-
во]. Да, у нас же було багато дітей. Але ж є люди скупі, 
чи як? Ми принесем, а вона должна обмінять калач. 
Так возьме калач, а покладе нам такий, як шишку,  – 
маленький. [Калачі] з діркою. Обов’язково. І туди мати 
дали, ми не носили кутю. Це вже сюди як прийшла… 
П. Л.: У нас тоже не носили. А ми ходили з хлібом. І 
пряники, і канфети туди [у середину] накидали… Ми 
ідем: п’ять чоловік нас і п’ять калачів, а принесем п’ять 
пупленків додому. Ну, а давали – що мали. Посадять 
нас їсти узвар і куті, а ми ж… Ну скільки можна їсти? 
Да, оце заходим до вас, нас п’ять чоловік і п’ять кала-
чів. [Чи це п’ятеро було ваших братів і сестер?] Да, да. 
[Чи у кожного було по одному калачу?] Да. Обмінюва-
ли. Одні люди бачать, що у нас гарненький калач, і це 
в неї маленький, вона стісняється це зробить. Знає, що 
сім’я здорова, є кому їсти, то не це… каже: «Я не буду 
обмінювать калач, хай буде цей». Є  люди… Гостинці 
давали. Носили [до повитухи]. Обов’язково. Та цій ба-
бусі обізательно носили, вона ж як бабушка цьої дити-
ні. Носили, носили. [Вона гостинця] давала, усі давали 

якогось гостинця. Що мали люди, те [й давали]. Дасть 
там маленьку канфету, і то діти будуть раді. Ну, бід-
но тоді люди жили, що там розказувать. Якось у сорок 
сьомому – то обще було: якогось коника там куплять 
на базарі… От не бачу тепер я таких. П. К.: [Чи носили 
бабі-повитусі вечерю, якщо дитина померла?] Ну, а що 
ж воно?.. Вона ж не винувата. Ну, вона ж не винувата, 
при врачах померла. Все ровно… там померла дитина, 
а та жінка – через дев’ять місяців другу родитиме ди-
тину, все ровно ж бабу будуть гукать, бо як же, як не 
було врачей? Без неї нельзя було. 

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  П. К.: [Чи ходили до ба-
би-повитухи на Великдень?] Я думаю, що ходили до 
неї все врем’я. Пасху понесуть, рушничок якийсь чи 
платок бабушкі понесуть, чи на фартушок, чи на коф-
точку. Ну, од розкоші… залежить од того, як людина 
живе, – в бідності чи [багатстві]. 

ШАНУВАННЯ АКУШЕРКИ  П. К.: Я знаю, що гостинці 
мама давала. Та даже ми тут тоже, як я родила свою 
дочку і сина, то три чоловіка у роддомі, то вони по-
сменно ці – медсестри, санітарки і акушерка, – то ми 
купляли акушеркі подарок і цим, як забірає з роддома. 
То я знаю, що раз ми давали, то давали і вони. Прімє-
ром, я прийшла, і мені сказали, бо я в первий раз: як 
будуть виписувати, треба отак і отак – шампанського, 
букет квітів принести. Дякували, то цій бабушкі [по-
витусі] обізательно дякували, вона всіх спасала.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  П.  К.:  У  нас на кладбіщі поховано. 
Обізательно священою [водою] в труні кропили. Даже 
як нехрещена, то кропили її священою водичкою. 
Даже ще у нас не було батюшки тоді в селі, то все одно 
священою водичкою кропили. Я не знаю, у нас похова-
не на обикновенном кладбіщі разом із тими людьми. 
Гробничку зробили, хрестик – так як треба. Не знаю, 
ніхто ж нічого нам не казав. І так його ж і поховали.

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Христофорівка
Записала Г. Бондаренко 1993 р. у с. Христофорівка 

Баштанського р-ну Миколаївської обл.  
від Таран Тетяни Яківни, 1924 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, 
ХРЕСТИНИ  Мама розказувала, шо, бувало, раньше 
бабка йде до рожениці і вже знає, хто буде. Колиш-
ні бабки багато знали. [...] Дитину міряють. Купіль в 
одне мєсто мама виливала, так, шо не скотина, ні лю-
дина – ніхто не ходив. Як воду з людини, що помилась, 
вилить на вулицю – корова не погуляє. І як у вас рани, 
а я вступлю, то будуть в мене. Надо ж уважітєльно до 
людей. Раньше така дісціпліна була, з відром пустим 
ніхто не перейде! Жінка ругається, то під нею земля 
горить. [...] З крижмою і хлібом приходять куми, ди-
тину я даю кумі, ідуть до церкви. Кума: «Брала дитину 
в тебе нехрещену, а тобі принесла хрещену». При кін-
ці [кажуть]: «Люди угощайтеся!» Подають гостинці, 
пряники, цукерки.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  В  мене младша сестра заболіла 
«младєнчиком» – є у каждої дитини, не спить дитина, 
глазки заходять, трусить дитинкою і піна. Боже сохра-
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ни! Брать дитину в руки… єслі є чорний платок – наки-
нуть, брать не можна, бо стривожиш і спаралізує дити-
ну. Проходить сном, а є у всякі года: при народженні, в 
сім літ, при смерті. Тільки бабка може злічить, шепче і 
купає. То бабка каже: «Буде жить, ше й кусок хліба од 
неї будеш їсти!» В селі була така бабка, приєзжа кацап-
ка, хотіла передать знакомій, а та не схотіла.

Записала Г. Бондаренко 1993 р. у с. Христофорівка 
Баштанського р-ну Миколаївської обл.  

від Хруставки Катерини Юріївни, 1914 р. н. 
(переселена1951 р.із с. Дашівка Бещадського повіту 

Підкарпатського Воєводства, Республіка Польща) 

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ВИ-
БІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Край-бабка приймала дітей, троє 
дітей вродила вдома. [...] Перший раз дитину скупала 
бабка і положила коло роділлі. Перший раз дитину пе-
рехрестили свяченов водов і в купіль – святу воду, ту 
воду в одно місто лляти, жеби по їм не ходили. «Щоб 
здорово було, щасливо росло, би Бог здоров’я давав» – 
примовки дитині. [...] Як била дитина нагуляна, то 
ксендз давав мня, [а] як таке, [народжене у шлюбі], то 
мама давала. 

ХРЕСТИНИ, КУМИ  Через два-три дні хрестили дити-
ну. Крижмо, кущатко хліба і п’ять чи десять копійок 
зав’язали в уголок. Розв’язували, як приходили од 
хресту, хрестили хлібом. Я говорила, як побачила те 
зав’язане: «О, то як не буде лайдаче, буде робило, то 
буде хліб». [Нерозбірливо.] Кума брала дитину. Че-
рез вікно давали, як дитина больна. Як приносила од 
хресту, до виділа же: дитину тричу ударяют помелом, 
жеби добре спало. Видіти-виділа, але сама не ворожи-
ла. Як мерли діти, робили полотно на їден день: пріли, 
снували, всізмо робили, всі помогали. Знесли в річку, 
намочили то полотно, висохло. Як вродилась дитина 
[і її хрестили], то-то було крижмо, дитину давали і за-
бирали через вікно. І в сусідки, її так мерли діти, всі 
робили полотно, і дівчина померла лиш недавно. [...] 
По двоє і четверо кумів брали. [...] На хрестини готу-
вали: кашу рисяну, борщ, капусту.

БРАТСЬКИЙ РАЙОН

с. Ганнівка 
Записала О. Таран 1 листопада 2008 р.  

у с. Ганнівка Братського р-ну Миколаївської обл.  
від Ковальчук Ганни Микитівни, 1933 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА  Ой, дочко, тоді все 
робили, на степу рожали. Товаришували з хлопцем – 
одрубані пальці. [Чи він народився без пальців?] Да, 
і оце отуто-го наче хтось верьовкою поперев’язував. 
І на нозі пальців немає… [Чи казали, що це тому, що 
його батько рубав на свято?] Да-да. [Вагітній] через 
ціпок, верьовку переступати нельзя, бо буде дитина 
пуповиною обвита. Старі люди таке кажуть. [...] [Хто 
приймав пологи у Вашої мами, баба?] Да. [Як на неї 
казали?] Баба-бранка.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  Коли похрестиш. Вообще-
то, кажуть, на сороковий день. Война. А тоді вже ба-
тюшка попід хатами їздив і хрестив. Збирали їх – і по 

десять душ – після войни. [...] Ну, із рідні обирали. Він 
вибирав своїх із товаришів – сестру взяв і два товари-
ша. [Чи багато у Вас кумів?] Три пари було. Три пари 
[у однієї дитини]. То, як щось із дитиною – чи боліє, 
чи шо, то… То хрещені батьки купляють через вікно.

Записала О. Таран 1 листопада 2008 р.  
у с. Ганнівка Братського р-ну Миколаївської обл.  

від Будовець Таміли Яківни, 1937 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  [Чи 
баби-повитухи лікують дітей?] Нічого. То баби-пови-
тухи. Вони сповивали, баба-повитуха сама перва його 
сповивала. [...] [Чи баба-повитуха купала дитину?] 
Конєчно, в купелі. Трави: м’ята, череда. Наперед – че-
реда: од сипу, од усього такого. [Чи відрізнялися тра-
ви, які клали хлопчикам, а які дівчаткам?] Нє. Любис-
ток, у любистку купають всіх дітей, щоб їх усі любили.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Що таке «младенчик»?] Це ди-
тяча хвороба. Од неї больниця не помагає. Це тільки 
бабки помагають. Це носять на молодику, ну, роблять 
на молодику, на підповні, на ущерб – це три рази. До 
бабки [носять]. Купає, вишіптує вона. Був младенчик у 
моєї внучки. Та вони її носили там до однієї баби, вона 
не вилічила, а притушила трошки. А  воно пішло на 
глаза. І один глаз такий, як добра картоплина, а один – 
нормальний. Ну, й вони в больницю, в Кривий Ріг. Там 
врач сказав, що нада глаз винімать. Одна дала мені 
адрес, і вони поїхали туди. То вони три рази повозили 
її і, що ви думаєте, ніхто не скаже, що в неї щось було. 
Казала Надя, дочка, посадила [баба] спиною, що вона 
там тільки сказала: «Не оглядайся». А що вона там ро-
била – то вона не знає. [Що таке «Три духи»?] Це ето… 
такі гулі появляються в людини, це особенно у дітей. 
Це коли мати ходила бєрємєнна, і хтось із трьома по-
судинами перейшов дорогу – чи з трьома відрами, ну, 
з отакимо. І тоді беруть троє відер, два відра, вірніше, 
і глечика. Ідуть до криниці і не оглядаються. Й так, 
щоб менше хто бачив. Набірають посуду – коромисло 
від відер ставлять на землю, відра, а глечик ставлять 
міжду ноги. І тоді так: однею ногою одне відро пере-
кидають, другою – друге, а в цьому третьому купають 
дитину. І кажуть «Отче наш», і воно проходить.

Записав О. Васянович 1 листопада 2008 р.  
у с. Ганнівка Братського р-ну Миколаївської обл.  

від Будовець Таміли Яківни, 1937 р. н.

ПУПОВИНА, ШАНУВАННЯ БАБИ-ПОВИТУХИ  Як пуп 
одпаде, до той пупок сухий, шо одпав, закопували під 
піччю. Це ще як моя мати була малою дитиною. Це 
шоб якийсь упир не ходив, чи шо? [...] Баба приймає 
дитину – баба-повитуха. Вона була на тих христинах. 
Цій бабі-повитусі усе те, шо на христинах здарували, 
зав’язували у хустиночку і давали бабі-повитусі. Баба-
повитуха тоді купляла якийсь подарок хрещеникові – 
цій дитині. Частину собі викроювала шось купити. 
Бабі-повитусі вечерю всігда носять на Свят-вечір, по-
дарок купляють їй. Як яка беседа – гуляніє, то бабу-
повитуху кликали. Вона була на почотному місці. На 
хрестинах її садили на покуті коло кумів.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Як похристять 
дитя, а породіллі виповнюється шість неділь або со-
рок день, вона іде до церкви з дитиною. Батюшка в 
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неї бере дитину, вона посеред церкви перед престо-
лом стає навколюшки. Якшо хлопчик, то він заносить 
туди у вівтар, а якшо дівчинка, то тільки тут, на па-
перті. Молитву він читає. Хрестить, свічки горять… 
В обшем, там великий ритуал. То я ще тут одбувала. 
Це називається «молитву брать». А уже як другу хрес-
тила у Білорусії, у Брестськой області, то вже зовсім 
інакше. Там дитину охристили, принесли додому, бен-
кет ізробили  – все. Сорок день  – вона йде до вводу. 
А тільки вона доходе до церкви – і вона надворі. А там 
уже хто-небудь – чи бабуля, оця повитуха, чи хтось із 
родичів – заносе дитину у церкву. Батюшка молитву 
усю одправляє, а тоді виходе і її забірає. Це воно на-
зивається «до вводу». Він уже її уводе у храм.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, КУМИ  [Христили 
дітей], поки в нас ще церква була, а тоді її взірвали. 
Ми дітей возили і в Новокрасну, і в Новоукраїнку 
христить. Всі равно дітей хрестили. У  мене дитина і 
у мене є стара мати. [...] Приходять куми з хлібом, з 
бутилкою і з крижмом. Обоє приходять із крижмом, 
бо батюшка буде давать дитину, то не на голі ж руки, а 
нада, шоб шось було. Перед тим як іти до церкви, кла-
де баба кожушок вовною доверху, куми розстеляють 
свої крижмо на той кожушок, кладуть дитину. Баба і 
каже: «Даю вам нехрещене і немолитвене, а ви прине-
сете мені хрещене і молитвене». Приходять із церкви – 
знов же ж та сама процедура. Кладуть на те все дитину 
і кажуть: «Ми брали у вас нехрещене і немолитвене, а 
принесли вам хрещене і молитвене». Тоді вже сідають 
за стіл і пирують. [...] Теперечки за кумів беруть і три 
пари, а раніше брали одну пару. І скільки було дітей, 
то одні і ті ж були батьки хрещені. Мама розказувала, 
шо у їх було восьмеро дітей, то у всіх були одні і ті ж. 
У нас кумів називають «хрещені», а у Молдавії – «на-
нашки», або ще кажуть «кросні».

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Як несуть вечерять бабі-
повитусі, то несуть книш. Ставиться мисочка, у ми-
сочку трошки куті і озвар, зверху кладеться книш або 
калач, пиріжки, печення, канхвети і аж з самого вер-
ху – подарок. Зайдеш у хату і кажеш: «Добрий вечір! 
Із Святим вечором! Мама і папа прислали вечерю, а я 
приніс бабусі». Бабусю поцілує. Вона це все забірає, а 
назад дає гостинці. Я знаю, шо моя мати ніколи не за-
бірала, а своє зверху добавляла. Калач вона переміня-
ла. І я тепер так: їхній калач забіраю, а свій кладу. Ве-
черю носять бабам, дідам, дядькам, тіткам, хрещеним.

Записала О. Таран 1 листопада 2008 р.  
у с. Ганнівка Братського р-ну  

від Будовець Таміли Яківни, 1937 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  [Чи баби-повитухи лікують дітей?] 
Нічого. То баби-повитухи. Вони сповивали, баба-по-
витуха сама перва його сповивала.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  [Чи баба-повитуха купала 
дитину?] Конєчно, в купелі. Трави: м’ята, череда. На-
перед – череда: од сипу, од усього такого. [Чи відріз-
нялися трави, які клали хлопчикам, а які дівчаткам?] 
Нє. Любисток, у любистку купають всіх дітей, щоб їх 
усі любили.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Що таке «младенчик»?] Це ди-
тяча хвороба. Од неї больниця не помагає. Це тільки 
бабки помагають. Це носять на молодику, ну, роблять 

на молодику, на підповні, на ущерб – це три рази. До 
бабки [носять]. Купає, вишіптує вона. Був младенчик у 
моєї внучки. Та вони її носили там до однієї баби, вона 
не вилічила, а притушила трошки. А  воно пішло на 
глаза. І один глаз такий, як добра картоплина, а один – 
нормальний. Ну, й вони в больницю, в Кривий Ріг. Там 
врач сказав, що нада глаз винімать. Одна дала мені 
адрес, і вони поїхали туди. То вони три рази повозили 
її і, що ви думаєте, ніхто не скаже, що в неї щось було. 
Казала Надя, дочка, посадила [баба] спиною, що вона 
там тільки сказала: «Не оглядайся». А що вона там ро-
била – то вона не знає. [Що таке «Три духи»?] Це ето… 
такі гулі появляються в людини, це особенно у дітей. 
Це коли мати ходила бєрємєнна, і хтось із трьома по-
судинами перейшов дорогу – чи з трьома відрами, ну, 
з отакимо. І тоді беруть троє відер, два відра, вірніше, 
і глечика. Ідуть до криниці і не оглядаються. Й так, 
щоб менше хто бачив. Набірають посуду – коромисло 
від відер ставлять на землю, відра, а глечик ставлять 
міжду ноги. І тоді так: однею ногою одне відро пере-
кидають, другою – друге, а в цьому третьому купають 
дитину. І кажуть «Отче наш», і воно проходить.

Записала О. Таран 1 листопада 2008 р.  
у с. Ганнівка Братського р-ну Миколаївської обл.  

від Красножон Марії Антонівни, 1923 р. н.,  
та Кияс Ольги Миколаївни, 1970 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУ-
ПАННЯ ДИТИНИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Баба 
Куничиха. Баба, де бере діти. Не врачів же ж, нічого 
не було. Та нічого нельзя зробить. [...] Худа [я була]. 
Та вона [баба] назмітала курячого помьоту і гарячої 
води – щоб пара йшла. Навєрно, вона ж знала. Боже 
мій, дитина нікудишня – як я нічого не їла, чорна, як 
земля! [Чи ходила потім баба-повитуха до вас?] Ну да, 
близько. Ходила вона. [...] [Чи вона віддала Вам пупа?] 
Зав’язала, я ж там не знаю. [Може, вона його закопа-
ла?] Не знаю, за це я не знаю. [...] [Хто перший купав 
дитину?] Вона, баба. Нічого вона не клала. Та кажуть, 
щоб дівчата любили, яблука, цвіт – ото все таке вона 
клала. А коли осьо Валя у мене родилася, тоже таким 
самим способом. [...] [Чи носили діти вечерю бабі-по-
витусі на Різдво?] Те-е-е, таке врем’я було, дорога, по-
слє войни. Ні горшка, нічого їсточки ж не було! Хто ж 
тоді шо дасть?! З чого ж ти звариш, як ти в ямі сидиш?

БАБА-ПОВИТУХА – ЦІЛИТЕЛЬКА  [Дитина] нічого не 
їла. Не знаю, що це таке робиться. [Чого дитина не їла? 
Може, у неї пристріти чи урок був?] Не знаю. День і 
ніч мати, оце я, мучуся. Тоді приходе якась чи циган-
ка, чи християнка, каже: «Ви знаєте шо ви, як купає-
те осьо дєвочку, положіть попелу, ну, в тряпочку. Нє, 
простеліть тряпочку, хай там дитина ця лежить, а ви 
простеліть тряпочку і на велике сито просійте цей по-
піл туди. Ну, я так і зробила. «Шо ви думаєте? – каже. – 
Побачите, буде в тому попелі саме волосся». А я силь-
но котів вигонила ногою. Била, як вагітна була. Но-
гою оце вижину його. «Через то воно у вас, – каже, – і 
не спить». Точно! Саме волосся! Це вже на мені таке. 
Я вже бачила оце таке.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Жінка родила хлопчика мертвого, і 
дитину попросили  – померла бабка недавно  – похо-
вать рядом, шоб дитина не де-небудь, воно ж нехре-
щене, воно ж не це, щоб коло жінки, щоб ніхто його не 
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топтав. І поховали тут, коло Бондаренкової, коло баби 
Вєрки поховала дитину. І прямо з роддома забрал ди-
тину, додому не привезли цього хлопчика. Ну шо вони 
там?.. Замотали, у ящичок положили і завезли, і по-
ховали. І сниться сон: «Що ж ви мені дитину-то дали, 
дитина кричить і кричить, ні молока не дали, ні соски 
не дали, нічого не дали. Без нічого дитина. Що ж ви 
дитину-то дать-дали, а їсти-то нічого не дали? А воно 
плаче, кричить і кричить. Треба було молочка поклас-
ти, сосочку надіть». Бачте, сила Божа є.

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН *

с. Лупареве
Записала С. Маховська 11 червня 2013 р.  

у с. Лупареве Жовтневого р-ну Миколаївської обл.  
від Шутак Марії Костянтинівни, 1942 р. н.,  

родом із с. Старий Чорторийськ Маневицького р-ну 
Волинської обл. (у с. Лупареве мешкає з 1952 р.)

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Нас було п’ятеро, вже не-
має нікого. Степан був старший, сестра сама старша 
[19]32-го  року, була Люба, Степан [19]33-го, через 
рік був. Потім Хведір був з [19]40-го году, я з [19]42-
го – Марія, і Микола – то вже од другого брака. Там 
получилось все так, шо його сім’я була у Німеччині, 
щіталася вже загиблої, шо її вобше немає. І вдруг тобі 
через три роки оказалося, шо вони вижили і вернули-
ся. Ну, конєшно, ніхто його не винує. Він і так поміг 
нам, бо німці спалили хату, построїть. І вернувся, і ко-
нєшно, він до своєї сім’ї. То так мама більше не вихо-
дила. То так сталося все у нас. Та були і по десять, і по 
дванадцять [дітей]. [Скільки дітей має бути в сім’ї?] 
Не знаю – двоє, троє. Адне – тоже це, вано якось, ну, 
не знаю. Адне, кажуть, шо не одного. Більше таке воно 
балуване, та бувають по-разному. Це як. 

МЕНСТРУАЦІЯ  Ну, старі казали «на рубашку», «в тебе 
йде на рубашку». А ще ж раньше, у наші годи труси 
якісь носили, а раніше ж не носили. Юбки і рубашки, 
то воно і дєйствітєльно йшло на рубашку. Та нічим у 
світі [не користувалися]. Ото на рубашку воно і було. 
Потім брали, чим вони його вистірували, я тоже не 
знаю. [Що робили, якщо довго не було дітей?] Я  не 
знаю, а кровотечі єслі була у жінок, то пили календулу 
і наливали водкі на кришку, це якби сухе таке, про-
цедура така суха. Та водка горіла, і жінка ставала отак 
во. Воно підкурювало якби її, і пили календулу, і про-
ходило. Це я помню, бо мама, ще тут було даже, мама 
учіла, казала мені.

АБОРТ  Не знаю, були якісь, ну це ще раніше, уже це, 
канєшно, не в наше время. Бо я знаю, шо мама казала, 
шо памерла ат аборту там женщина. Красіва була, во-
лос у неї такий красивий. Хадила знахарка якась. Шо 
вана їй там рабила, шо вона їй там всиляла? То бабця, 
то канєшно. Це ж не було, це ж таке у народі. То це я 
помню за ту женщину, бо вона така, то і мама, вже ж 
це старші, а ми ж тоже ж там, ухо на стромі – чого ж 
вона померла, така красіва ж хадила. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Не знаю, може, геть аж раніше, 
ось так у нас Микола названий  – це ж вродє як під 

* До 2016 р. – Жовтневий р-н.

празник. Це ж у Рождєство є і у маї, оце ж двадцять 
другого. Мене – не знаю. Знаю, шо тіки, мама казала, 
шо народилася на Проводи, а цей год у мене попала 
Паска – 5 мая. Старший брат за мене – на Вербну. Ну, 
воно ж виходе, як коли Паска. Ну, а так уже як назна-
чили. Я то, правда, писала в архів, у район, то мені при-
слали мєтрічєскую, прислали мені, получілось мене на 
неділю разніца. Я оказуєцця 28 апреля, но в мене вже 
був паспорт зроблений на 5 має, то я не переробляла. 
Це ж не точность, це ж по празникам тіки було і все. 

ВАГІТНА ЖІНКА  І  «брюхата» казали, як це особєнно 
така, це вродє якби з ненависті, шо вона там сама або 
чи десь од женатого. Казали «тяжка» або «важка», «бе-
ремєнна» – особєнно тут. Не дай Бог, шить у празник, 
бо це може вже даже було, шо пальчики там зашить і 
очі. Це вобще забаранялося, і вобще робить шось, а 
шить так це… І лякатися, не дай Бог, шоб не хваталася 
ні за шо, бо астаєцця таді пятно. Чи то пажежа, шоб, 
не дай Бог, за лице, то як за ногу, то ще, а, не дай Бог, на 
лице, бо і народицця, і пятно залишаєцця. І кажуть, 
шо це воно і дійсно так і було. Шоб нагами, не дай Бог, 
не бить ніде, ні ката, ні сабаку, бо буде дитина дуже 
валахата. Буде це тоді оце попіл, знаю, як у дитини 
сильно, но бувало так, шо це ж радилися діти, то це 
ж я помню. Чось мама моя багато такого народного 
знала, шо навіть шось і лікувала. То треба було попіл 
абізатєльно, оце ж настаювать кі́п’ятком і перецідить 
його, потім у купіль лить і купать дитину. І  сходило 
тоді оці всі сильно. Буває, шо дитина родицця така 
волохата. Це од того, шо з тваринами не поводилася 
мама. Вабще нічого, бєрємєнній женщині нічого, а це 
так вобще категорично. Переступать не можна. Знаю, 
шо не можна переступать, а через шо?.. Да от через за-
бори не можна перелазить, знаю. І таке лучше обійди, 
як шось лежить таке, мало чого. Лучше обійди. Тоже 
це шось, шо вредило, – переступать не можна і пере-
лазить не можна. Тоже шось казалося [при] бєремє-
ності, но я чось це не запам’ятала добре. 

БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ  Ну, в сім’ях всі завжди хаті-
ли хлопчика. Це особєнно мужчини. Оце шоб був син. 
Но воно все переймаєцця. І в нас так було. Раніше ж 
УЗІ не було, не знали, шо буде. Ну, там шось вищи-
тували, там народними прикметами якось це гукали, 
но я це достовірно не знаю, но якось узнавали. Но чи 
воно правда, чи ні, я вже цього не знаю. Ну, а якось 
визначали. 

БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Та шо, бабка-по-
витуха приходила. Світили каганець. Гатовили там 
воду, які там пелюшки рвали із того, із… там якась чи 
простинь, чи, може, шось. Навіть із рубашок, із всього 
такого, бо не було ж таки такого. Шо було, то вже ди-
тину то… Обмили, замотали. І бабка ж, поки мєсто не 
вийде, була. Не чула, чим вона [перерізала пуповину], 
но кажуть, шо бабка зав’язувала пуповина, а чим вона 
її перерізала, я ж там не присутствовала, а так, шоб 
хтось, ніхто не казав. [Куди виливали воду, якою баба 
руки мила?] Тоже виливали або у туалєт, або десь у 
яму. Це не треба. Як і з мертвого положено, шоб і мило 
викинуть, так і це треба було десь так вилить, шоб і 
люди не ходили – десь під туалєтом яму викопали, за-
рили. Це ж село, це ж не то, шо в городі треба десь 
виносить. А  там винесли, вилили, закопали і всьо. 
[З чим бабка йшла до породіллі?] Не знаю, шо вона 

ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН
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там… Шось гаварила, шось і шептала чи молилася 
вона, чи шо. Казали, шо шось шепче вона. [Як віддя-
чували бабі?] Ну, шо було в людей. Раньше ж грошей 
не було, так шо було. Хто і муку давав, хто яїчкі давав, 
хто сало чи м’ясо, як різав,  – таким в основном. Не 
було ж гаразд такого, шоб дать її якусь чи матерію. Це, 
може, потім. Це хто багатий, то, може, якийсь плато-
чек такий, простий. [...] Те, шо виходе, канєшно, каза-
ли, закопать там, де люди не ходять. Це я знаю. 

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Да, якось це бувало бабка-
повитуха і скаже, шо ця дитина і жить не буде. Якось 
у вікно, но я достовєрно, я не знаю, но прєдсказували. 
Казали, шо жить не буде. Баба могла сказать. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  А  ше бабки були такі, 
шо лічили оце «младенчик». Єслі у дитини,  – вона 
прийде, пошепче і скаже. Оце палажила дитину, вона 
заснула, вона зразу скаже, шо ця дитина буде жить, а 
ця – не буде. Я уже даже, і то бабка мені, анука, калоли 
скіки мою дочку, воно не проходило. Вона каже, шо в 
неї «младенний». Я не дуже вірила, а тоді вже, як тоді 
у неї начали нігтики синіть, побігла по ту бабку, була 
у нас тут бабка Бондарша. Ходила вона вся в чорному. 
Вона молилася. Вона як прийшла, пошептала, то дити-
на як заснула. Тоді вже капельниць таких не ставили, 
ходила медсестра, калола уколи – нічо не помагає. Раз 
пошептала, дитина як заснула, спала. На другий день 
три рази бабка прийшла. Помню, їй яїчки носили, муку 
носили – чим могли. Так це вже було время, [19]64-й 
год. Переляк оце був, тоже бабки харашо памагали. Ви-
качували на яїчку, разбивали його. Це даже мама моя 
рабила таке. Оце качає і, помню, молитві читає, каже: 
«З вітру зачеєси…» – і всяк і по ручках, і по ножках, і 
по галаві. Такого ж вана нічо не робить, молитву чи-
тає. Потім набирає води в стакан і розбиває те яїчко. 
Так, так оце, як дитина другий раз даже подобіє, отаке 
біле там показуєцця, як чогось на подобіє собаки даже. 
Хоть воно не зовсім так сказать, а кали так просто ідуть 
такі ті. А коли: «Ось дивіться, дітки, бачите, чого ви зля-
калися?» Боліли всім. Животики боліли ж тоже. Знаю, 
осьо і вздуття. Тряпочку надо ту мокру палажить. А не 
сходе дитина, уже зовсім там запор, в туалет, – мильця 
простого, сємсятдвохпроцентного кусочок. Намилив, 
шоб воно м’ягеньке,  – у попу. І пристосовувалися до 
всього в світі. [...] Надо, шоб була отако булавочка при-
колена вверх оцим, вверх голкою отак, тоді уже, як у 
кого така зла аура, то не падіє на дитину, не піде. 

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  [Як шанували бабу-повиту-
ху?] Ну, запрошували. Хто запрошував, хто і не запро-
шували. Ми не мали, бо вона ж була як лєкарка в селі. 
Бігом біжать це серед ночі, це нема ні свєту, нічого, по 
бабку ж повитуху, бо хто понімає. Хоть дитину даже 
взять, пуповину завязать, це ж треба знать. Вона вже ж 
була така. Може, носили і вечерю [повитусі], не знаю. 
На свадьбу, помню, шо це гукали. Це ж вітаєцця. Уже 
в наше время то вже не було, це ж було раніше. Може, 
шось і дарували. Но так, це так ще дітьми так бігали, то 
казали: «Он бачите, погукали ту повитуху». А шо там 
її, може, шо їй дарували чи як, я це вже не знаю. 

«ПОСТРИЖИНИ»  У рік. Це ж підстригання, це ж годо-
чок дитині, то должні ж хресні підстригти. У нас, на-
приклад, хрьосний стриг. Ще й ложив і гроші під цей, 
ну, так якби і тут трошки, і тут трошки [хрестиком], 
но так зовсім не вирізав, а трошки тут, ззаді, тут і тут, 

хрестом. Ще й садили дитину, то кожух підстеляли. 
І хресний під кожух ще й гроші ложив. [Чи однаково 
стригли дівчинку і хлопчика?] Однаково, да. А тоді вже 
батьки по-своєму, як хотіли: чи стригли, чи не стри-
гли. А підстригать обізатєльно у год должен хрьосний. 
[Що робили з тим волоссям?] Зберігали його, у мене 
у конверті десь, і цей нашла, а нашо, не знаю, збері-
гали те волосся. Ну, канєшно, якісь падарки купляли 
[на «пострижини»]. Хрещений не купляв, це хрещена 
купляла. Він гроші – під кожух. Так шо так. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Я,  наприклад, год і два місяці 
сина кармила, а дочку – одинадцять місяців. Ну, то ж 
тоді не то, шо тепер єсть таблетки, такі, шоб не було 
мастіта. А таді шо?! Натовкли часнику, наложили на 
груді, я попекла. У  мене це фронтіт, у мене в голові 
так плохо було, шо я не чула, шо тут пече, так боліла 
сильно голова. То тоді добре в больниці лічили. І гру-
ди заразом лічили, аж пятна пооставалися – натовкти 
часнику і наложить. Дитину ж зразу [«відлучали від 
грудей»]. Всякіх смєсів не було, розводили малочко, 
ну, уже трошечки підкормлювали, но цільне молоко 
не давали, розводили там третю часть водички, манку 
варили або пєчєнічко купляли таке, оце ж давили. Бо 
у мене дочка манку не їла. Не разу. Не могла ніяк. Шо 
я їй туда, а вона – ні. Так тоже десь старалися тоже ви-
давить сок якийсь із яблучка, то уже ж такі повелися. 
Це вже ж в наше время десь соку видавить, но неба-
гато. Це ж казали, шо од його може буть і діатез. Но 
більше такими – там грушка спіла, не було ж такого, а 
видавлювали. На трушляк ложеш марлечку, як дитин-
ка маленька, а як вже більшенька, то можна і так. Як 
ще раніше, мама казала, жували хліб, ложили у тря-
почку, тільки полотняну, обов’язково, зав’язували і то 
дитині давали. Зав’язували так, шоб отут вона була, 
шоб, не дай Бог, у рот. І то полажили, це ж уже в наше 
время, канєшно, не було, і пішли льон в’язати. Снопи 
поставили і ту дитину там положили – хай смокче. Як 
уже кричить, то там покармили. Но каже, шо там по 
очереді, шоб за якусь робить, шоб якась наглядала. Не 
було ж на кого оставить, а рабить треба було. Брали з 
собою і не баялися, шо там десь якісь гадюки. Снопи 
положили, зверху положили дітей, пішли робить. 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
Робили, перерізали путо. Це брали ножик абовязко-
во, тіки дитинка отако ступає, мєжду ногами навхрест 
«перерізали путо» – називалось по-народному. Це ж 
путо, шо путають коней або корову, яка б’єцця, як 
доїть. Отак і дитині перерізали, коли рабила перші 
кроки. [...] Як виривали [зубчик], то перекидали через 
кришу і казали, шо «мишка, мишка, на тобі костяний, 
а дай мені крєпкий або й золотий». Нашо той золо-
тий? Ну крєпкий  – це друге дєло. Це коли у дитини 
падали зуби, надо було обов’язково. А  коли перший 
вирізецця, тільки казали, шо не надо трогать руками, 
не зализувать – будуть криві. А так я шось не помню. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  Старалися, шоб по-
раньте [похрестити], тільки трошки шоб, як… [Хто 
тримає дитину в церкві на руках? Хрещений чи хре-
щена?] І  те, і те. Примічали, кажуть, шо харашо, як 
уже всьо похрестить, і воно успакоїцця. А як кричить, 
то пагано, а шо іменно пагано, то не знаю. [...] [Чи 
святкували раніше хрестини?] Канєшно, аякже ж. [Як 
святкували?] Їжу таку на хрестини, каждий ставив 
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шось не таке особенне. Так шось, шо всєгда гатовицця. 
Суп, борщ не варицця, а таке кожне стараєцця. А шоб 
таке шось особенне, як-от на свадьбу обов’язково 
надо спекти гіллєчко і шишки, то тут такого не було. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Мамі не положено 
було до шести неділь у церкву заходить, того шо не 
можна було. Ну, породіллі не можна було заходить. 
І  під хрест не можна, кали там мінструація, ще шо-
небудь, тоже не можна ставать. І  тоже, єслі коли ти 
нехрещоний, беруть тебе за куму, значить, ти не мо-
жеш права іти під хрест, не можна хрестить, якшо не-
хрещоний. Її [породіллі] не можна, як раньше, то даже 
і до магазину, не можна було ніде не ходить, у дворі 
буть, шоб хто лишній глаз там на неї, шоб порчу ніяку 
не навів, бо вона «сира», щитали. «Сира» – то[го] шо 
вона очищаєцця послє дитини, це ж довгенько. І  по 
воду не можна ходить, і ніде. Не хадить, старалися 
зберегти, в кого була така можливість, то до шести 
неділь нікуди породілля не хадила, була вдома. Ну па 
дварі це, канєшно, а так, шоб… Це «малитву приймає» 
у нас називаєцця, «бере малитву вана». Це батюшка її 
благословляє, читає малитву. Таді вана може йти, а то 
не можна навіть дарогу людині переходить. Вана ж, 
це ж породілля, того ж її, навєрно, приберігають, шоб 
вона не ходила. І їй не можна. Я йду, а йде породілля, 
значить, вона має стать, пропустить мене, шоб не пе-
реходить дорогу. 

РОДИНИ  Це хто провідує, не дай Бог, шоб не [?] була 
жінка, в якої була мінструація. А  єслі вже прийшла, 
то повинна признацця і узять пшона, і в пазуху вси-
пать. Це таке було народне повір’я. Абов’язково, бо 
єслі прийде грязна, значить, у дитини буде сип, будуть 
гнайнічки – стафілокок, як тепер називаєцця. Це уже, 
кажуть, було іспитане і примічено, шо це воно так. 
Пшона особенно, пшона, іменно пшона. Пшона в па-
зуху всипать, і ще ж і приказує: «І ти така, і я така, і…». 
Вобщем, ще шось там, слова я забула, но це надо, шоб 
вона призналася, того шо ж дбає ж так. Несли шось 
там дитині, купляли. Як раніше, то якийсь кусочок 
матерії чи то якусь пелюшку, бо тоді нуждалися. Дру-
гий раз кажуть: «Ось принесли три метри тканини, 
шо можна і плаття ж пошить, і все». Це була така ра-
дість, ситчик по пійсят копійок. Но його не можна ж 
було не достать, не грошей було, шоб купить його. То 
була даже це у радость. Ну, а вже потом – то таке. Рані-
ше ше було так. [Чи святкували народження дитини?] 
Канєшно. Не старалися робить оце все. Радини роби-
ли, тоже старалися, шоб уже після того, це «родини» 
називалися, це як уже одбуде шість неділь. А бувало, 
шо хто і раньше, а тоді й хрестили, і радини робили. 
То випить та й випить, аби причина була. На радини 
приходили тільки жінки без чоловіків. Вже як хрести-
ни, то приходили попарно. А на радини тільки жінки 
приходили. [Що вони з собою несли?] Канєшно, хто 
шо міг, якийсь дарунок. 

ВІТАННЯ БАТЬКА  [Чи був присутній чоловік під час 
пологів?] Не знаю. Та нє, виганяли тоді чоловіків. Не 
може буть так, шоб це він так. [Як шанували батька 
дитини?] Так просто у нас не [?] було. Просто так його 
вітали і казали: «О, настоящий, осьо син народився». 
А як дочка, трошки було, «браконьєр» називали. Ну, 
ще тіки перша дитина, а вже – не син, а дочка. Вродє 
не однаково, шо дитина. 

КУМИ  Просто так, як і особенно чогось було, даже уже 
у наше время хто був старшою дружкою, був – ішов 
кумой. Або просто своя чи рідна, чи двоюрідна сестра, 
чи подружка, чи хтось, з отаких близьких людей. [Чи 
брали за кумів однолітків?] Як ми, то ми брали та-
ких, шоб свойого віку, шоб шось буде обще з кумами. 
[Скільки пар кумів беруть?] Це як хто. У нас, напри-
клад, одна пара. Кум з кумою, один і другий. А буває, 
ось в моєї зовиці, це вже внукова, у їх ось у Котовську, 
в їх шість пар кумів. Це Альону хрестили, в неї шість 
пар кумів. [Чи могли брати одну пару кумів до всіх ді-
тей?] Да, і це так наче і було. У нас, наприклад, так за-
вєдєно, у нас получілося, шо не могли, це як запрєтілі, 
не могли, це як в совєтське время. У нас хрьосний був 
зампрєдсєдатєля, і був він партійний. І  нельзя було. 
Так ми тоді узяли його жінку за хрьосну, а другого – за 
хрьосного. Хотіли хрьосної чоловіка, но його не було, 
вони розійшлися, то ми знайшли другого хрьосного. 
Но вже ж кумів не міняли. В сільраді записали на ньо-
го, а хрестила його жінка. [Чи могла вагітна іти за хре-
щену?] Не чула такого, хоть і в церкву ходю. [Чи мож-
на іти за куму, коли маєш менструацію?] Не можна, не 
можна. Даже єслі в церкву заходиш, можна скраєчку 
постоять, но до хреста підходить не можна. І цілувать 
хрест тоже не можна. Зайти можна, купить свічечку 
там скраю, но іменно до хреста приходить не можна. 
[Чи куми несли щось до хреста?] Ну да, хресний опла-
чує хрещення, а у хресної далжна буть крижма. Криж-
ма – це або палатєнце таке, або матерія раньше була. 
Це як уже батюшка ось купа дитину і бере.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Носили [хрещеним]. Ще 
як геть раньше, то варили узвар. Узвар  – це кампот. 
Варили кутю – це із пшениці, посипали маком. І пе-
кли калачі вдома, і лажили трошки і сіна, сіна під низ. 
Ложили калач, а тоді ставили узвар у цей калач. Там 
баночки. Калач такий був. І  це обносили всіх, ніхто 
не забирав цю вечерю. Прийшли до хресного, там шо. 
Стаканчик сємєчек дасть, 5–20 копійок – шо було. Це 
саме збирає. Хресний може там чи хрьосна може піро-
жок якийсь дать, положить, і це сємєчок. Йшли з цим. 
Оце обходили всіх. І додому калач приносили. Узвар 
міняли. 

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ, «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Це ба-
баї, мабуть, усю жизнь були такі. Казали: «Ось бабай 
прийде, забере». «Ой мамо, бабай приходив, у вікно 
стукав». Так раніше. А щас не знаю. Баба-яга. [...] У ка-
пусті або там в агірках найшли, ще десь. [Чи кажуть, 
що птахи принесли?] Рідко це так було, більше капуста. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Хавали її без нічого. Так ось у нас 
у брата. Вони в Октябрському жили, де ми в мами 
жили. На рушничках, маленький гробик зробили, од-
несли і край кладбіща [поховали], там уже були дітки 
нехрещені. На тому ж самому кладовищі, но тільки 
трошечки… 

Записала Л. Боса в червні 2013 р.  
у с. Лупареве Жовтневого р-ну Миколаївської обл.  

від Вітиник (Шутак) Марії Григорівни, 1918 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА – ЦІЛИТЕЛЬКА  Даже моя мама була 
повитухою. Ну, коли вона жила у цьому… у Старих 
Комишах, то там мати її була настояща повитуха. 
І була як лікар, всіх лічила – дітей і людей. Така була 

ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН
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вобще. Тоді не було тих врачів. Були там такі, ну, не 
знаю. Ну, і мама вже од неї научилася. То мама при-
ймала дітей і лічила. І мені койшо таке передала. Мама 
лічила оцей… дитина коли родиться, у неї, ето саме… 
усе те, шо мати перенесла за девять місяців, стрес 
якийсь, ілі полаялась з чоловіком, ілі шось таке якесь 
случилось  – це все переноситься на дитину. І  когда 
дитина родиться, вона така неспо… неспокойна і все 
кричить, і кричить, і кричить… Йому шось не дає… 
Називається «младенцем»  – «младенець». І  мати все 
оце лічить. Оце тільки дитина родилась, її похрести-
ли і сійчас до бабки несуть. Бабка три рази зробила… 
Вона робила купіль, ну, називається «купіль». У вага-
нах розводиться вода. Ложать туди дитину і з одної, і 
з другої сторони ложать травичку таку, яку надо, па-
хучу. Ілі там м’ята, ілі шо… От. І тоді поливають його, 
і молитва… Вона лікувала хворобу, ету саму… коли 
мужчина десь шось підніме сильно  – «враз» назива-
ється, по-нашому – «враз»! Він не дає ні їсти, сильно 
тут підходить. І мама йому одтягувала… То сглаз – на 
вас шось подумали, і вам так нехорошо. От нехорошо. 
То в пот кидає – це називається «сглаз»: людина по-
дивилася на вас, ну, і нехороше, може, вспомнила. Це 
вона тоже…

БАБА-ПОВИТУХА  Бабка. Бабка Явдошка. Мама розка-
зувала, шо за той період, шо вона участувала, не було 
нікого такого. А тіки люди йшли до неї луче, чим до 
доктора. Оце доктор і заявив… [Як мама помира-
ла?] Дуже легко, дуже легко. Мама моя у дев’яносто 
три года померла. Когда вона ще так була при пам’яті, 
каже: «Маруся, іди, я тобі розкажу шось…». Я  при-
ходю, а вона й каже: «Я вже скоро буду помірать. От 
когда я буду помірать, у мене вже ручечки не будуть 
дєйствовать  – я не зможу, так ти візьми свічку, на 
більце, де кровать, «більце» називається – постав, шоб 
свічечка горіла. А руку візьми своєю рукою – постав 
в руку свічку, щоб я вмирала при свічкі». І мама вми-
рала при свічкі. І вона так легко, так спокійненько дух 
спустила – і всьо. І не боліла вона.

ПОЛОГИ  От, прімєрно, уже ето, вона чуствує, ота роже-
ниця, шо її беруть на ро… на схватки, схватки. При-
ходе він чи мати, чи хто… «Бабушко, ідіть, потому шо 
Марія вже, ето саме, буде рожать». І мама собирається 
і йде. І  то народе – мама і скупає його, усе. Пупови-
ну ту усе задєлає, послід [дитяче місце] закопають, де 
люди не ходють. От, це вона все робила. І  шо… од-
дає чи матері, чи свекрухі, де та живе. Каже, шо я все 
зробила, як той… так і так. Ну, і з нею там шось… Ну, 
робила там все, шо… А тоді прибирали вони все, шо 
баба надєлала.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Єслі, ето самоє… дити-
ну мати перший раз купає, вона мені розказує, іску-
пала цю дитину та й каже: «Ця дитина не буде дов-
го жить». – «Ну, чого не буде? Ну так розкажіть, чого 
вона…» А вона і каже: «Коли дитину положать у ку-
піль послє родов, і воно витягується таким же… на 
весь той ріст, шо дитина, то вже не довговічна. А коли 
скручується…» Такі були признаки. Єсть такі, мама 
розказувала, шо раньше були і такі. Дід ходе, дід ходе, 
ходе по селі. Чого він, шо він?.. Маленький такий, щу-
пленький ходе дід з бородою. І от якраз прийшов – а 
шо? Чи покорміть, чи дайте там кусок хліба, чи шо… 
А вона виходе, ця ж, повитуха, та й каже: «Ой, пажа-

луста, ідіть. У мене рожениця». А він каже: «Пастой, 
пастой мені, ето самоє… Ти знаєш, хто це в тебе ро-
диться? Дівчина родиться. Ну, така буде блудяга, ну, 
така буде вобще, без щастя вона, отака развратна». Ну, 
вона ж не могла счас їй сказать. А когда воно все полу-
чилося, і засватав її, етот самий, імєв свою лавку – ма-
газін. І вона там у тому магазині продавала усе. І йшов 
воєнний, із служби вже. І зайшов у цей магазин, шоб 
шо-небудь купить. І вона влюбилася в нього, а він – у 
неї. І вона бросила ту лавку, все – і пішла з ним. Оце 
така була, вродє.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  
У воду клала м’яти, м’яту пахущу, цвіти… То єсть за-
пасалися, сушили. Сухі такі клали для того, щоб воно 
було щасливе. А  воду, коли дитину купають, вили-
вають під деревинку. Яка там маленька деревинка  – 
і  туди ллють, шоб і деревина росла, і дитина росла. 
[...]  Це пельонка одно, а то такий широкий… пови-
вач цей…

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Давали [подарунки]. Їй 
дєньги дарували. Ну, більше всього в той період – мо-
локо, сливки, масло, картошка… [Чи відвідувала по-
витуха породіллю?] А  как же! Коли скажуть. Після 
хрещення. До хрещення вона не імєла право. Пожже 
на всі святки – це перша людина. Всі – до неї.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  Хрестили. Ну, скільки – 
місяць-два. А  тоді його джок  – гуляння. [...] [Скіль-
ки пар кумів брали?] Адні. Адні – кум і кума. Якшо, 
прімєрно, кумов взяли  – і дитина хворіє, і хворіє, і 
хворіє… Ну, чось немає росту, нічо… Так тоді пере-
тягують його через якесь вікно. І других кумов’їв бра-
ли. [Чи беруть «стрічних кумів»?] Дєлають. А більше 
всього вибирали богатіх. [Чи міг багатий відмовити-
ся стати кумом?] Нє. Це вобще-то нельзя було отка-
заться. Отказується – значить, він знає шото, не же-
лає хорошого… Вона іде, кума. Пряники, канфети, 
всяке разне таке, печенє бере і несе сюда. А  кум іде 
з водкою… Вперед – кума і приносе… матерію. Куми 
стають під хрест, а дитину держать… І приходять до-
дому, і кажуть: «Брали в вас нехрищену, а принесли 
вам хрищену». Хрещену. Уже похрестили. І так вони 
уже, тоді уже назначають гуляння, коли вони той… і 
хрещення, кажуть, гуляють. Може крьосна і крьосний 
сидіть на кожуху, як женіх і нєвєста, для того, шоб та 
дитина – чи хлопчик, чи дівчинка – була щаслива. Во-
лос, там багато волосу. Це багатство. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Приходять вони [куми]. Це вже ці 
ж – мати й батько – покликали – так надо, прімєрно, 
чи дівчина, чи хлопець, надо постригти. Беруть, ето 
самоє, підстригають кончики ці волос. І матері дають, 
і вона сохраняє ті волоски. І тоді тоже гуляння після 
того.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Що буде, якщо не вилікувати 
«младенчик»?] То він буде все время такий беспокой-
ний, такий буде беспокойний. І все буде боліть в ньо-
го… Кістки ламає, спина болить… Мама, мама мене 
навчила [лікувати]. Уже й не помню, скіки в мене на 
щету їх. Люди йдуть. Ето саме. Два-три місяці побу-
ло, похрестили і йдуть. Я койшо багато отріцала, тоді 
ж вобще було таке, шо не понімали, шо це значить. 
А вона каже: «Прийде время, шо ти, – каже, – і хотіла б, 
а вже мене не буде, ти не вмієш». І було таке, шо мама 
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померла, а я не хотіла… Не хотіла… Не… Не… І одна 
прийшла із Галициновки. А  я кажу: «Мами нема». 
Вона: «Ой-йо-йой! Шо ж я буду дєлать?» І тє-другоє… 
А я кажу: «Не знаю». А вона каже: «Я до тіх пор не піду 
з твоєї хати і двору, покаместь ти дитину не полічиш». 
Я  говорю: «Я  не знаю, я не вмію». А  вона каже: «Не 
може буть. Не може буть». А я то знала, ну не хотіла з 
цим вобще. Тоді ще вроді стидно було якось… Молода 
була. Ну, а все-таки тоді людям помогала. Усі, усі, єслі в 
случай чего, дитина заболіла – біжать до мене, біжать 
до мене. То я їх рятую, чим можу. [Чи лікуєте Ви тра-
вами?] Нє. Нє, нє. Ну, прімєрно, єслі дитина ізлякала-
ся, – значить, дитина та приходе, приносе яічко – і я 
з молитвою тут качаю, викачую три дня. З молитвою. 
Найбільше всього – «Отче наш». То в мене єсть такий, 
ето самоє… ножичок – «свячений» називається, свя-
чений ножичок. Я вже взрослому не яйцем, а тим, ето 
самоє, желізним отим. Я у Бога, конечно, вірю. І мені 
кажеться, шо я даю новорождьонне, невинне дитя – і 
я даю йому жизнь. Ето саме… жизнь даю йому. То у 
мене такий вислів проявляється, шо… Я тіки сильно 
багато дітей поспасала. Думаю, може, Господь і дав 
мені долгу… Сестра моя жила 91 год, мама – 93. А я 
вже дев’яносто п’ять. У нас у Галіциновкі… із Галіци-
новки приїхали муж і жена. Вони взяли машину свою 
і привезли дитину. І всі такі засмучені, такі-такі пере-
томлені… І каже: «Бабушко, нам оце посовітували, ми 
ото не знали, нам посовітували, шо є така бабка. Ми 
вже, – каже, – падаєм з ніг – не дає нам жить. Мати 
моя, – каже, – спить із ним, наперемєнку. Я, – каже, – 
тоже йому, чоловіку, даємо, шоб поспав. Бо він тоже 
на роботу…» А він – каже… Чи дівчина, чи хлопець?.. 
Це вже года, канєчно, пройшли. А він каже: «Ну, ну, 
таке беспокойне». Ну, кагда я, ето саме, усе це зроби-
ла, на третій день… на другий. А на третій день вони 
приїхали. Каже, сміються, та й каже, шо «мої сусіди 
думали, шо ми повмирали – так позасинали. І дитина 
спала, і ми спали». Так вони, каже, і приходили, і диви-
лися, і стукали, чи ми живі, чи нє. Вони були дуже бла-
годарні. Так благодарили мені, так вони вже не знали, 
не знали, шо мені і як мені… От. Оце такий в мене 
случай. А так вообще багато…

Записав М. Бех 11 червня 2013 р.  
у с. Лупареве Жовтневого р-ну Миколаївської обл.  

від Шутак Олени Петрівни, 1939 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ  Ну, 
вагітна, беременна. Ну, грозна. Така вже – грозна. Ну, 
канєшно, були [заборони], ну, тепер вони не при те… 
[не притримуються]. Ранче було таке. Заборонялося, 
шоб оце в празник, шоб не того… не шила, нечого та-
кого не робила. Або там ранче було, це шось роблять 
та попротягають там і канатки, таке все – вернись, не 
нада йти. На кладбище незя було ходить, як похорон, 
вагітній. І підчинялися. А тепер сміюця. В  штанях 
незя жінці вагітній ходить. А тепер і скажеш шось… 
Сусідка ходе, а йду в садік па дитину, вана па сваю, а я 
па сваю. Вана папереді йде, стріваєця їй жінка і каже: 
«Оксана, чого ти в штанях? Ти ж вагітна!» – «Ну й шо». 
І засміялась, і пішла. Оце так. Не то шо шить, нельзя 
нечого робить беременній жінки [у свято]. Оце тако-
во. Ну, оце ж через вірьовку переступати. Ну, вопще, 
те, шо більше метру, всьо не нада, і не переступай. Ну, 
незя. А чого?.. Буває й таке, шо і задавлюєця діти, і 

все. А тепер ось не слухають – які діти! Ранче такого 
не було, родяця ось, дивіця, яке народилося, – й калі-
ка. І кота і собаку незя бить. Того, шо в дитини буде 
шось неправельно. І осьо… і плювать незя. Шо воняє 
незя [казати], незя, бо буде в дитини із роту вонять. 
Це суща правда. [Чи можна переступати через сажу?] 
Через сажу? Нє, таке не помню, не чула такого. Важку 
[роботу] незя було робить, а робили. Робили осьо, да 
дікрета палола буряки. Представте собі, очі на лоб по-
вилазили!.. А хто мені вірів?.. А послєднє врєме вже, 
послєдній місяць, так на колінках лазила, а нема льог-
кой роботи, а нада до дікрету доробить. От і всьо. [...] 
Бабки [приймали пологи]. Бабка  – та, шо роди при-
ймає, да. [...] Приходили. Ну, свої приходили провід-
увати. Ну, хліб-сіль нада [брати до породіллі] 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  В мого чоловіка була бабка, вона 
очень багато лєчила людей, до неї аж із Москви при-
возили лічить. Було, дівчинка, там вже порядочна ді-
вочка була, і в неї був лишай, абикновений лишай. І 
це так по больницях… Батько воєнний був. Лишали й 
лічили, й лічили. І так залічили, шо вже виписали, вже 
вона не принадлежна лічить. Ну, а батько воєнний, і 
хтось там, видно, з кимсь балакав з салдатами, і хтось 
з наших салдатів там служив, і пасавітував йому, каже: 
«А в нас є така баба, шо лічить лишаї». А він: «Ну, так 
це ж було б зразу, а тепер…» Ну, а таке рішився, роз-
казали і фамілію, і направили. В  його була машина. 
Він взяв ту дитину, вже вона очима не дивилась – так 
злито було все: і всередині, і все. І  вже в інстітутах 
була – де не була! І вони рішили приїхать сюди. При-
їхали, спитали – сказали. Приїхали вони, а вона пер-
вим долгом питає (подивилася – він воєнний же ж): 
«А ти, синок, віриш у Бога»? А він каже: «Бабушко, я 
не вірю у Бога, ну, в церкву хадю, як паможете мені, я 
буду вірить і молиця Богу». А жінка каже: «А я хадю 
в церкву, Богу молюсь».  – «Ну харошо». Ну, десь чи 
квартіру… А вона каже: «Мені нада, шоб хоть три дні 
ви були, крайность така, нада дев’ять раз зрабить цій 
дитині». Открила ворота, каже, вони заїхали. Ну, да-
вай же ж ту дитину лічить, палічила, а вона зрабилася 
красна – страшне! Вона і каже… То було, аж гной уже 
йде – такий лишай був! Каже: «Не їсть, оце трошки очі 
откриє і все». Ну, шо баба зробила?.. А та дитина за-
снула, вони її будять, а вона не просипаєця. Вона каже: 
«Не нада будить дитину, не нада її тривожить». А мати 
ж плаче, боїця, шоб не вмерла, бо сказали, шо вона не 
буде жить. Та дитина спала аж на другий день. Баба 
наблюдає і каже: «Не трогайте». Дитина прокинулася 
і начала просить їсти, а то казали, хоть шо-небуть, – 
нє. Вона тоді давай другий раз робить. Третій раз як 
зробила – дитина даже піднялася. І це так вони були. 
Вопшем, три рази, по три баба робила – і їй полекша-
ло, зразу зверху знялося, а тамечки в середінька воно 
буде виходить і буде. Вони так бабу шанували, вони її 
і поздравляли, і висилали і гроші, і подарки, і все. І як 
вона йшла заміж, так батько сказав, шо я  прийшлю 
транспорт, тіки, бабушко, приїдьте, ми вас покажем, 
на вас буде весь світ дивиця. А вона каже: «Нє, я вже 
не можу, я вже стара». Страшне – як вони помнили! 
Не забували бабу. І та дівчина вишла і заміж. І нечого 
не робила, тіки Богу помолилась. Так він став ходить у 
церкву, батько. І лічили бабки. А як ше вона, було, як 
приде до нас, ми вже жили на цьому подвір’ї, вона як 
начне розказувать… 

ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН
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ДОЛЯ ДИТИНИ  Чи, каже, йде вона… Ранче ж була 
хата, а в хаті темне віконечко, не було ж не сараїв, 
нечого. Як ранче було?.. Вона каже: «Оце, як іду я… 
Я не вірила ті, шо приймала». Оце та [баба-повиту-
ха] старіє да вучать цю [молодшу жінку], цю беруть, 
вони вдвох і приймають дитину. І це нада заглянуть 
у віконечко, і там буде видно: хто родиця, яка його 
доля. А баба й каже… Я дивлюсь на неї, вона на мене 
дивиця та каже: «Шо ти не віриш мені? Бо я не віри-
ла сама, ну це – істіна правда». Каже: «Оце так одні 
роди приняла [разом із бабою-повитухою], другі вже 
я, – каже, – йду сама приймать роди, а хочеця узнать, 
чи це правда, чи нє, шо та жінка казала, попереді 
шо». Вона каже: «Нема некого у двері, і чую вона кри-
чить у хаті, – думаю. – Кричи, щас прийду я». Каже: 
«Приглядаю у віконечко – білий день, а там, – каже, – 
вісить дівка така, – каже, – красіва, така коса в неї – і 
канатка на шиї. В мене, – каже, – чуб піднявся, я не 
магла йти, а тоді перехристилась і заходю в хату. Да-
вай же ж…» Точно, родилась дівчинка, зразу ж вона 
не сказала їй. Росте ця вже дівчинка, росте-росте, вже 
така гарненька. Тоді давай їй казать, отак і так каже: 
«Як родилася вона, я так і так заглядала, шо вона вже 
буде молода дівчина і може повісиця». – «Та Ви шо? 
Та нє!» Ну, а, всєровно, вона, каже, росте, а мати ж 
знає, як те й те… Ну, тоді вже ж пройшло годи, та й 
забула. От тобі приходи врем’я, ходив до неї молодий 
хлопець, вона осталась вагітна, а він іде в армію і бере 
маладу, малодшу неї. Випроважає в армію, а ранче ж 
довго служили. І вона ж крутиця-крутиця. Ну, шо ж 
ти?.. Нада матері казать. Шо ж – ранче не було цьо-
го, шо паїхали та й зрабили, та й і все. Вона стала 
матері казать, а батько сильно строгий був. [Мати] 
каже: «Кажи батьку». Як сказали тому батьку, а бать-
ко як сказився, таке рабив  – страшне! І порозганяв 
і матір, і ту дачку. Мати каже: «Покрутилась – дай я 
піду. Прийшла та й, – каже, – заховалась за хату та й 
седю, – каже, – вже й утро. Ану, – каже, – зайду в хату 
і переживаю, вийду на улицю, вийду – нема неде її і 
вьо, – каже, – я входю в хату, він лежить». – «А де, – 
питає,  – дочка?». А  вона: «А  я знаю, я так пережи-
ваю». І давай же ж розказувать, шо баба казала. Коли, 
каже, виходимо із двору, а тут під’їжджає на кані хло-
пець і каже: «У лісосмугі десь вісить ваша дочка». Так 
він тоді кричав – страшне! Це факт живий, це, каже, 
не то, шо хтось розказав, а це на своїх очах було. От, 
як бач… І тіки Богу молилися. Нечого. Да-да, оце як 
вона йшла приймать дитину і заглянула у вікно. Ну, 
незя, шоб хтось бачив. Понятно? А шоб вона сама ба-
чила. І вона… А я сама собі думаю: «Ну, білий день, 
ну, загляни у вікно, ну шо ти там побачиш?» А вона ж 
так каже: «Темна хата, і це так показалось, і точно так 
було». Ну, хто?.. Твоя жінка роди, ти йдеш погукаєш 
там [бабу-повитуху] чи сестра, чи брат, чи хто. Я не 
питала, шо [вона брала з собою]. Ну, а багато… Вона 
й казала, шо шось багато вона приняла дітей. А адно-
го хлопця тоже, сказали, шо його вб’ють, тіки вступи 
в настоящу жизь. В нас в селі ось. Та ето тоже, каже, 
сказали матері. Ну, вона сильно боялась, як він пішов 
у армію, ну, він ше не був. Пришов, аженився, тіки 
аженився, і якісь стріли там, машиною їхав, і вбила, 
вбили… Так шо ранче вірили і все було. Та вона, було, 
як начне нам розказувать і це, і той по празниках: оце 
цього нельзя робить, а в цього незя… оце в такий 
празник те не роби… 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Ранче, було, да сарака 
днів жінка не мала права вийти на вулицю, шоб дорогу 
перейти людині. Ну чого – не знаю. Ну, незя, людина 
грязна, нельзя її. А тепер… а тепер три дні – вже їде в 
город. Отаке робиця! Ну, в церкву нада малитву взять 
дитині. Да-да, дитину пахрестить і малитву взять. [Чи 
хрестили дитину до сорока днів?] Ну, після, да. Або да 
сорока днів… Ну, незя, шоб… А тепер гадами не… В 
нас в адніх троє дітей. [Чи могли в один день відбува-
тися хрещення дитини й уводини породіллі в церкву?] 
Нє. Нє, незя разом. Осьо в мене онука, так вони по-
везли, похрестили. Ну, сказали, шо вже пізно було, вже 
третій місяць був, нада було ранче похрестить дити-
ну. Ну, сказали через скіки днів, батюшка сказав скіки, 
вони поїхали, взяли молитву – це абезатєльно. Ну, на-
верно ж, сорок днів, шоб етого… Ранче – нє, [до сорока 
днів жінка не могла виходити з двору].

МЕНСТРУАЦІЯ, ІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  «Рожени-
ця» [називали жінку, яка народила]. Ну, от, напри-
мер, я грязна [менструація], мені незя да неї йти, да 
рожениці, незя цього дєлать. Ну, це місячні, бо дитина 
буде гнить. Да-да, і це правда. Не в коєм случеї незя. 
Не тіки дитину, у церкву не йти, а й, вопще, людині 
дорогу, кажуть, незя перейти. Ну, тепер не придержу-
юця цього. Як це нада прийти, так жінка бере жито, 
бере жито з собою і приходе, і сабі в пазуху, і їй, і тій 
каже: «Ти така і я така, шоб не було ніякого гріха». І це 
три рази нада панасипать, тоді нечого не буде. [...] [Чи 
робила баба господарську роботу замість породіллі?] 
Аякже ж. А як, разні ж роди були. 

ВРОКИ, БАБА-ПОВИТУХА – ЦІЛИТЕЛЬКА  [Чи давали 
малим дітям якісь обереги?] Ну, це ж бабаки були такі. 
Нічого не давали, тіки оце молилися Богу і водою свя-
ченою [вмивали]. [...] Шо, може, та дасть. Ранче незя 
було так, як щас, абратіца да якогось там екстрасен-
са. Нада, каже, підісят рублів за раз чи скіки?.. Чи сто 
підісят?.. А цього делать незя. Ось і божественіє… Я 
як пішла на пенсію, та то вже всі книжки перечита-
ла у церкві, та шо там пишеця. А тепер вони вірять? 
Ні. А раньше… до бабки абратилися, бабка виллє ляк, 
бабка і палічи, бабка і безсониці, і крикливиці – і все 
це бабка. Ну, ляк і крикливиці є, і всяк багато було. 
Яка разна гадость нападала, бабка все лічила, все полі-
чить баба – як на раз паможе! Ну, канєшно, шось дасть 
там, як є гроші, то може шось грошей дасть, ну, незя 
казать, шо дай мені ось там десять рублів чи двацять, 
чи шо… Цього незя, адблагадарить паложено. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  
І дитину купать може [повитуха], і то… Ну, нада свяче-
не шось класти. Або того… Осьо, як літо, так агірочки 
нада, гуденку того… скрутить. Да, гуденка, – шоб ди-
тина була неповна і нехуда, шоб, як огірочок, була, – у 
купель класти. Кладуть трави, єсть… забула я, як… 
трава єсть така, шоб ачищало тіло тако, єсть таке. Ран-
че ж придержувались, а тепер уже позабували. В боль-
ницю, а з больниці тоді вже по бабках і все. А ранче, 
дивіця, було, понесеш дитину – і всьо, і дитина росте. 
А тепер тіки шо порізали, поздівались з дитини – та й 
каліки. [Куди виливають воду з дитячої купелі?] Туди, 
в те мєсто, де під деревину таку, хто не ходе, шоб воно 
росло скоро, як дерево, шоб деревина не больна була, 
не суха. Ранче, ось нам, були, бабки казали: «Дитину 
нада сорок днів купать кажен день, і цю воду виливать 
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до заходу сонця. Як сонце зайшло – не нада, незя воду 
вилить ту, шо дитину купаєш». А тепер скажіть! Ну, так 
вони казали, так ми робили – а тепер нє… Десять чесов 
вечора – тіки дитину купають, а скажи… Та-а… Та-а…
[...] [Чи обов’язково було сповивати дитину?] Да! Да ти 
шо! Сповивачи, це тако скрутиш, а  тепер нє. Шили з 
материї таку. З двох сторін і то наперехрест і ножки, і 
все. Да сарака́ днів асобенно так. Да ти што! А січас – нє, 
он заматала плюшечкой, в мене правнучок…

КУМИ, ХРИСТИНИ  Ну, ранче брали радину або луччого 
друга. І тепер так. У  нас, напримєр, адин кум і адна 
кума. А вже осьо тут, ці годи, так три душі – три куми 
і три кумі було. Пакривало [беруть] абезатєльно, да. А 
то гостинці. Крижмо, да, як па-церковному, – крижмо. 
[...] Тепер же ж, бач, дають того, як ранче давали, ме-
трический. Тепер і того… і в церкві ж так дають. Кума 
[несе дитину у церкву]. Ну, тепер уже і батьки, а ран-
че ми не носили. Нє, удвох ми з кумом пішли… О… 
Зразу держала я, а тоді дали куму, а тоді похрестили. 
Батюшка… хлопець у волтар несе, а як дівчинка – нє. 
Казали, принесеш дитину от хреста і кажеш: «Ми бра-
ли у вас нехрищеного і немолитвене, а принесли вам 
хрищене і молитвене». Це тако казали. І  каже: «Ми 
брали у вас нехрищене і немолитвене, а вам принесли 
хрищене і молитвене». А та каже: «Я вам благодорю, 
спасібо вам велике». І за стіл сідають, кум з кумою на 
покуті садять. Садять на кожух. І січас садять. Я ось, 
недавно були хрестини, то кажу: «Кожух поклали?» 
Кум з кумою сідають на той, на кожуха. [Чи варять 
у вас на хрестини кашу?] Нє. Місяць осьо хрестили 
правнучка – нечого такого не було. [Чи садили пови-
туху на кожух під час христин?] Ранче ж я не знаю як.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Коли хрестилис, як ось, напри-
мєр, багато таких імьон, шо незя такого імня. Ось у 
нас Діана називає ця, а па хрещеному, вже забула як, 
таке ім’я… шо незя Діаной називать дитину. А по хре-
щенію (вже забула) – Адріадра, да. 

ПЕРЕДАВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО  Нада… до бабки 
несли. Бабки такі були, шо лєчили, а як смертельно – не-
хто нечого не знав. Ранче… Щас не той… А ранче було 
багато, по четверо дітей зразу оце первіх [помирало]. 
[Чи було таке, що продавали дітей для того, щоб вони 
не помирали?] Ну, це перехрестю… Нє, це, як похрес-
тили дитину, – і воно боліє й боліє, болєзні в больніци 
не признають, а дитина боліє, тоді, кажуть (це перво-
го стрівшого, вийти на вулицю, хто йде, першого кого 
зустрінеш): «Купіть у мене дитину». І  тоді йдуть, від-
кривають вікно, і кум, і кума должні… вони купляють, 
дають гроші їм, а вони оддають дитину. Їм дитину пере-
купляють. Це, як осьо скіки стала чуть, оце ось купили 
порося, например, воно не росте, каже, на одном місті 
седить і все. А ось ви прийшли до мене в гості, а я кажу: 
«Ідьомте, купіть у мене порося». Шо в мене є, я дала тобі, 
та й усьо. І таке й помогає тоже, мені не приходилось, ну, 
кажуть шо це правда. І, кажуть, на раз буде рости. 

ПОХРЕСТИНИ  [Як дякували бабі, що приймала роди?] 
Ну, на тачкі возять. На тачки возять в нас і кумів. І ку-
мів, і бабу цю возять. Садять бабу, везуть. Там, де баба 
скаже,  – там чи в магазін, чи тепер уже в бар більш 
кажуть, – возять. Там тепер уже ж бабів нема, а кумів 
більш везуть, кум[у] і кума садять на тачку, і вони їх 
угощають у барі там. І січас [возять]. На весілях не во-
зять, а водять. Да, кум і кума, ото турляють їх та так…

«ПОСТРИЖИНИ»  Нечого такого. Ну, та постригти – це 
законно также ж, да прийшли, да прийшов кум, кума, 
вперед кум три рази оце на перехрести, а тоді кума, 
ріжуть цей волос, ховають, шоб дитина росла. Хай цей 
волос лежить, покамись він не буде совершеннолєтнім 
і все. А тоді вже й не знаю, куда його діють?

ПУПОВИНА  [Чи був у вас звичай давати дитині 
розв’язувати пупа?] Нє, такого нє. В мене вже Люда, 
мабуть, замуж ішла, та ше тіки нашли той пуп, шо 
дали в больніци. Каже: «Хочете взять?» – та, шо роди 
приймала. Кажу: «Ну, давайте». Дала мені. І записочка 
ж та була: то скіки родилася, коли родилася, число – 
все. І я забрала, та так поклали в машинку, та так вона 
й лежала аж до того, як уже вона заміж, по-моєму, 
вийшла. Чи це вже, мабуть, христили дитину, чи шо 
воно?.. Шось шукали й найшли там  – такий скрутя-
ний, св’язаний та й… Отак, а так нечого такого. [На 
чому баба перерізувала пуповину?] Нє, таке нє, такого 
я не чула.

ЄЛАНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Велика Солона *
Записала О. Боряк 2 листопада 2008 р.  

у с. Куйбишевка Єланецького р-ну Миколаївської обл.  
від Вагіної Віри Миколаївни, 1937 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  Була у мене бабушка. Моїх дітей не 
брала, вона вже померла. Ми жили на Ульяновкє. Тоді 
ж больниці не цей… [Як була] бабушка Таня, гайда, 
брали її, і вона була там три дня в них, підхоплюва-
ла рожаницю. На руки зливали бабушкє цеї, дают їй 
на кофточку, то ж таке врем’я було. Сімдесят год уже 
їй було. В  неї було п’ятеро дітей, навчилась од своєї 
мами. Просто казали «бабушка Таня». Ми жили на 
Ульяновкє, а вона сама з Куйбишівки. Коли папа мій 
женився, забрав її до себе, вона сама осталася, то із 
Куйбишівки, як померла вона, Боже мій, люди ішли та 
ішли – в каждого вона приймала роди. Скільки бла-
годарності їй було! Дев’яносто три роки вона помер-
ла. Не відмовляла, ну, як, каже, мені ж жалко, жінка 
мучиться. То транспорта немає, то чоловіка немає 
вдома  – тільки до неї приходили. Уже на Ульяновкє 
таких… не було таких породіль, уже больниці появи-
лися, так вона відкачувала, старенька вже була. Гонінь 
не було. Не йшли до неї. Брат у мене родився, мама на 
печі лежала, не знаю.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  На шосте січня… оті всі, 
що вона приймала, шостого ввечері – «вечера» – так 
до неї отако «вечерники». Оце два стола стоять запо-
внені, то вже це до неї послєдніє до неї ідуть. Матері 
кажуть: «Бабушкє Танє все оставляйте, це все». То 
вони наложут на стола – Бог його знає стільки! Діти з 
вечерею ходили: «Папа і мама послали нас з вечерею». 
Нічого не оставляли, щоб усе забирали. Там вони за-
беруть сумочку, мама щось кине їм. Пиріжки з ква-
солею, з сиром, із варенням, положат їм в сумку, да 
вже ідуть додому. А їй і сала несли, ковбаска яка, а я 
особєнно – все мучне; або з вареня груші витягають, 
рис одварний – це була кутя. У нас кутю хто хотів – 
з рису, а хто хотів – з пшениці. Несли в кружечку, а 

* До 2016 р. – с. Куйбишевка.
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зверху поналажують канфет, одварні груші, це все 
положать туди і несуть. Пиріжки, скільки покладуть. 
Книші не носили. Калачі носили. А книші – це корж 
розділений, це вродє книш. Книш – корж прісний, із 
вчиненого тіста, а тоді розкачають, порізали. Це на-
зивається «книш». А калач плетений. Книш круглий, 
розділений, розрізаний, штук шєсть або вісім, смо-
тря який корж, – більше розкачаєш, скоровода смо-
тря яка. І калач круглий – тісто замісюють твердіше, 
як на хліб, це ж воно зійде, все як надо, а тоді начи-
нают вироблять. Замісили, тоді вироблят, ріжуть на 
два куски і переплітают: хто хоче – втроє плете, хто 
хоче – вдвоє; хто хоче – кладе два калачі – калач на 
калач кладе, щоб воно таке було, а хто хоче – одне. За-
вертают, щоб кругле було, і поясок надівают. В серед-
ині дірка – кладуть або, цей, стакан, щоб була дірочка 
в калачі, тоді витягається, а дірочка остається. Обі-
затєльно. А в книші дірки не буде – корж розрізаний 
та й усе. Калач обізатєльно [несли до баби]  – один 
чи два. Мама тоді ставить столик і садовить діток за 
стіл, обізатєльно – «узвар» називається, шо там пече-
не і пригощала. Що принесла – все виклали, кажуть: 
«Мамки сказали, щоб додому не несли». Все остаєть-
ся у бабушки. Мама своє готовила, а це остається на 
столах. Гостинця клали у сумочку – чи печене, чи го-
ріхи, чи печене. Калачі не давали. Ходили до бабушкі 
заранє, меньші – то це ще видно на дворі, а старші – 
позже. Ходили заранє.

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  А  вже на старий Но-
вий год приходят батьки. Уже мама готовиться, бо 
прийшли до бабушкі з вечерею. Батьки вже цих дітей 
ходили. Це вже як вечера  – кладут один калач, а як 
мамки ідуть – два калачі кладуть. Це ж туди або груші, 
або сливи гнічоні, це туди налажують, це вже як мам-
ки йшли на Новий год. Дітки несуть, а мамки, смотря 
хто, ніс, не всі. Я ж це запомніла. В їх сад такий здо-
ровий був, такі груші, і кутя все одно була, на тарілоч-
ці, зверху грушами обложена. Мамки йшли на старий 
Новий год, можуть і дньом, бо самі мамки йшли, без 
чоловіків і дітей. Це мама готовиться на старий Новий 
рік, самі мамки приходять. Такий холодець і карто-
шка жарена, і холодець, і печене, і узвар. Всіо гарно, 
як празник. Ульянівка невеличка, скільки бабунька 
прийме їх – ну, до двадцяти чоловєк. Було прийдуть – 
повна хата. Приходили ті, в кого бабушка приймала 
роди [не тільки в цьому році], всіо равно мамка йде 
благодарить бабушки-повитухи. Подарок – і на коф-
точку, і на фартух. Бабунька ж не вимагала – це так, 
що вони пожелали. Це таке дєло. Як у нас в сім’ї – я, 
мама, сестра, бабунька, дочка її – як тут розбагатіть? 
Гріх казать. Як у нас в сім’ї була я, сестра, мама, ба-
бунька, дочка її – як цим розбагатіть? 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ 
(«МИТИ РУКИ»)  Як мама родила, то мама лежит собі, 
бабунька нагріла води, її помила і дитинку купала. 
Трави збирала, як хто ходить важкою, приготовлює 
трави, бо кажуть: «Бог його знає, коли роди». А трави 
сушили – чепчик, череда, чебрець, ромашка. Ми жили 
на горі – які ти хочеш трави, то збирали усі. Посушить 
бабунька покойна. Заварювали. [Куди купіль вили-
вали?] Не знаю. [...] На третій чи на четвертий день, 
кажуть, бабі треба злить на руки. Я  не знаю, як це. 
Тільки знаю, кажут: «Сьогодні бабі Тані треба злить 
на руки». Я не знаю, я не бачила. 

РОДИНИ  Гайда, рожаницю підем провідаєм – хто же-
лав, тільки жінки, без чоловіків. Та на пельонки возь-
ме, а та платочок – тоді такого не було, що схотів, таке 
і купив. Бабушка там кажний день, понятно, купала, 
вона, навєрно, з тиждень там. Тиждень, це точно. 
Приходила.

ХРЕСТИНИ  Брат менший родився, привозили сюда, в 
Куйбишівку. Приглашали батька чи мати хрьосну  – 
дві пари. Може, і одмовлялися, але за моєї пам’яті не 
було. Одіяло беруть, крижмо або матерії. Батько собі 
бере крижмо, а мати собі. Там же батюшка міняє. [Чи 
в’язали букет на хрестинах?] Не знаю. На хрестини не-
сли… Не помню. Але пригощали, як зараз: картошка, 
винегрет, голубці, перець, катлєти. 

БАБА-ПОВИТУХА  – ЦІЛИТЕЛЬКА  Бабушка не хрес-
тила, вона так могла дитину від зглазу [пошептати]. 
Оце вона могла. Або переляк вона викачувала  – оце 
вона могла, моя бабушка. Бере яйце, молиться Богу і 
це ж начинає викачувать: починає з рук, з твоїх рук, з 
твоїх ніг, аж до низу, а тоді розбиває яйце в воду, ну, 
й там показується. Оце я раз, один раз бачила: у нас 
дівчина пішла вечором, криниця була в городі їх, вона 
пішла набрать води, на землі, колодязь не був такий 
великий, і вона вхватила  – то була гадюка чи вуж, 
таке, вона вхватила, я прямо бачила, що держала вона 
в руках. Вона викачувала три рази і проходило. Вона 
злякалась, що там балакать. Що говорила? Вона тихе-
сенько собі, нас вижене, каже: «Вийдіть». Тільки пере-
ляк лікувала і від зглазу. Не знаю зглазу. Ось зглазили 
дитину… Не буду брехать, бо не знаю.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Отакий є: од-
лучила дитину, жалко, дитина плаче, дала другий 
раз дитині грудь, дитина вже не винувата, що вона 
так глянула, прямо так глазами з’їдає дитину. У мене 
осьо було у Валі – півтора годіка, і бабушка-свекруха 
корову привела, там же [жінка] дуже любила дітей, 
а в неї не було дітей і онуків не було, вона схватила 
Валю, а вона ж дитиночкою ще була, проснулися  – 
вона холодна, а свекруха: «Вєра, Вєра, щось холодна 
дитина». Ми схватилися за неї, а вона луп, луп гла-
зенятами та бабушка, свекруха моя, каже: «Ой Боже 
мій, до бабки». Набрали три бутилки води, простої 
води, поїхали до бабки, два часа ночі, стукаємо. «Хто 
такі?» – вона одкрила. «Так і так, – кажимо, – дити-
ну зглазили, чи Бог її знає». Вона стала нагаварівать 
воду, каже: «Як на живуще, прийдеш додому, нагрій 
води і скупай, як на живуще – буде дивитись, а як на 
вмируще – закриє глазенята». Прилетіли ми додому 
з чоловіком мотоциклом, давай скоренько, нагріли 
води, давай купать її, ніби вона дивилась, дивилась, 
забрали, положили її в колиску і вона, бідна, з двох 
часов да цілу ноч і цілий день спала, а ми з свекрухою 
ідемо, слухаємо  – дихає, ідемо, слухаємо  – дихає, і 
так перемучило її. Вона, жінка, може і не винувата, 
раз два раза одлучалася од груді, кажуть, це дуже 
паршиво. Як не бабка, Бог його знає, що б було. А ди-
тина перемучилась. Казали, що треба остерігаться, 
бо дуже глазлива.

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  На шостий день дарува-
ли повитуху. Коли рожаниця піднімалася. У кого що 
було: хто на кофточку, хто на фартух дасть чи сала ку-
сок положить – таке. Вона ж не вимагала, що було – те 
і клали.
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«ПОСТРИЖИНИ»  Пострижени – як год роблять, на го-

дік кличуть. Приходять, батьки готовляться. Батько 
і мати хрьосні стригли. Подають у мисці або на тарі-
лочці ножиці, або на подушечці, хрестиком вистрига-
ли. Волосся сохраняємо. А як колись – не помню, це у 
онуків було. Колись я не помню.

НОВОБУЗЬКИЙ РАЙОН

с. Улянівка 
Записала О. Таран 3 листопада 2008 р.  

у с. Улянівка Новобузького р-ну Миколаївської обл.  
від Головченко Валентини Данилівни, 1940 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Якщо риба сниться  – то це на дощ, 
якщо вловите – то дитятко вловите. Мені, як я двій-
нят мала народить, так приснилося, шо я стою в нас на 
борту, а я дивлюся – пливе дві рибини. Я їх сюди, сюди 
раз – і впіймала. [Ви знали на той час, що вже вагітна?] 
Ні, ні. В мене мамка була дуже мудра і каже: «Оце, до-
чечка, ти ж, мабуть, двійнят приведеш.

БАБА-ПОВИТУХА  – ЦІЛИТЕЛЬКА  Батько заставив 
маму закутать дитя в одіяло і нести в сусіднє село до 
баби Сновихи, пока вона ше жива, бо вона дуже вміє 
лічити маленьких діток. Лікарня вже нічим не допо-
може. Пролежали ми більше місяця у лікарні, а як ви-
писалися, то температурить дитя. Понесли до баби, 
положили в неї на кроваті. Вона рубашечку задерла, 
пощупала і каже: «А-я-я-й! Шо ж ви зробили, він уже 
накричав більше, як гусина каша». Каже, шо він там 
накричав десь під грудцями, і каже: «Буду зараз за-
мовлять». Питаємо: «Нам вийти?» – «Ні, – каже, – ви 
тут стійте». То вона сімдесят шість чи сімдесят вісім 
святих і всіх поіменно називала, і такі довгі молитви 
хвилин сорок замовляла. І хрестила його, і спльову-
вала через плече, отаке шось робила. І каже: «Несіть 
додому, а завтра принесете знов дитя». Ну, взяли 
його, він ше кричав трошки. Він більше спав, ніж по-
передні ночі. На другий день знов повезли. Вона ці 
ж самі молитви довго-довго змовляла, спльовувала, 
а потім на третій день принесли. Вона знов змовляла 
й говорить: «Оце, якшо ще після цього він не засне 
крепко, якщо оце він буде ще кричать, то ще три рази 
треба принести, а якшо перестане, то більше не не-
сіть». То ми його принесли додому, то він спав. Ми 
його не купали ото після тої бабки. Ми його не ку-
пали, мабуть, днів п’ять ще, і він спав. Піднімався, 
кушав, апєтіт появився в нього, і дитина пішла, як з 
води, а вона тоді повірила в бабки. В сучасних бабок 
я не вірю. Зараз возять дітей і гроші, і подарки, а ді-
тки як хворіли, так і хворіють. [Чи накривала вона 
чорною хусткою дитину?] Не пам’ятаю. [Чи викачу-
вала яйцем?] Ні, не робила. Тільки спльовувала, тіль-
ки словами і хрестила його, дуже багато святих на-
зивала. Це мені було таке диво, ми ж при радянській 
владі вірили в Сталіна. Вона була повитухой і замов-
ляла. І оце, шоб не вона, то, може, моє дитя й помер-
ло б. Вона оце казала – три рази я змовила. І так вона 
старалась над тим хлопчиком, шо сама мудра, прям, 
була. Ото спльовувала і всіх святих називала. І в ней 
така молитва і нікому вона не передала. [Чи палила 
вона свічку?] Не знаю, це був 1968 рік. Давно. Тільки 
молитвою [лікувала].

ОЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Парутине 
Записала Ю. Буйських 10 серпня 2012 р.  

у с. Парутине Очаківського р-ну Миколаївської обл.  
від Михайличенко (Хвальовко) Марії Андріївни (М. М.), 

1924 р. н., родом із с. Антоново Брестської обл., 
Республіка Білорусь (у с. Парутине мешкає з 1947 р.),  

та Михайличенко Нелі Дмитрівни (М. Н.), 1946 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  М. М.: В опщем, так я тобі скажу: іде 
жинка вагітна, і там здохла собака чи там котяка, і 
вона закриває рот, то в тої дитини буде з рота вонять. 
Нікого не спрашуй – це точна правда!!! Єжелі я бере-
менна і я іду – хоть так, падло, воняє, так воняє, а я 
взяла та й рот закрила, то в тої дитини буде з рота во-
нять, поки не… помре. Слухай! Єжелі вона беремєн-
на і схватить там пожар чі шо, і вона схватиця там чі 
за лице, чі шо… М. Н.: Або вкраде шось… М. М.: Або 
вкраде… М. Н.: От мині, от мині хочеця, наприклад, 
винограду, і пішла я вкрала виноград, а мине там от 
іде і баче, а я за шось там – за лице чи за задницю – 
уже буде гронка… М.  М.:  Винограду. Чи на лиці, чи 
на задниці, чи на пличі. Отакє. М. Н.: Або як іде бере-
мєнна і злякалася гадюки – ото вже буде на лиці або 
на десь гадюка. [Чи можна вагітним іти на похорон?] 
М. М.: Я не чула цього. М. Н.: Нє, биременним низя.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  М. М.: В чому купали – ну, 
положиш в лоханочку, пид його положиш трапочку 
там чи подушечку і купаїш його. Із води витягнув – 
обтер-обтер, в пільоночку вив’язав його да і все. Ні, 
ми в травках не купали. Нічого не купали. Я  її ні в 
чому не купала. Народилася вона – в мене ця рука, о, 
сильно боліла. Ну, а вона народилася і крутила ноги, 
отак скруте, скруте одна другій отако [показує, як у 
дитини судомило і скручувало ноги], аж до бороди 
достає. А мати покойна прийде да й каже: «Шо такє с 
тою дівчиною? Шо такє з тою дівчиною?» А в неї був 
младенчік, тільки ни на вмирущє, а на живущє.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  М. М.: Ну, є такій младенчік в ді-
тей  – діти вмірають од младенчіка. Мій брат умер од 
младенчіка – задушило туто [показує на шию], задавив 
його. Отакій младенчік. Нє, воно саме, а шо, од чого 
воно – не знаю, Господь його знає. Єжелі на вмирущє – 
ти николи його не вилічиш, а єжелі на живущє, то по-
везеш його до бабкі, та й воно жіве. А як на вмирущє, то 
воно жить не буде. Але я не возила до бабкі. А я її тоді 
сильно побила тако по тому і викинула ту досточку на 
перекресну дорогу, і вона с тих пор перестала. Бачиш, 
як вона ходить? [Дочка має певні фізичні вади.]

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Лиса Гора 
Записала О. Таран 31 жовтня 2008 р.  

у с. Лиса Гора Первомайського р-ну Миколаївської обл.  
від Шевченко Марії Миколаївни, 1929 р. н.,  

та її сусідки (С.)

ВАГІТНА ЖІНКА  Робила геть усе. [У неділю та на свята] 
теж робила. А що ж я, як я постійно коло свиней була! 
То що, свині кричать, а я покину, бо сьогодні неділя! 

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ  РАЙОН
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Робить треба, бо я заробляла кусок хліба. [Чи були 
якісь народні заборони?] Через сокиру не треба, через 
метьолку, через цепку не нада [переступати], красти 
не нада. Допустім, злякалася миші чи собаки, не нада 
за лице братися, лучче за жопу візьмися, хай буде знак 
на жопі чи на литкі. Бо як я вагітна злякалася, допус-
тім, собаку, то як тако візьмуся, то так на лиці й оста-
валися в людей. П’ятна оставалися у людей. Дивлюся, 
то на спині, то на руці. Я нікуди не бралася, бо мені на-
казували мама: «Якщо ти побачиш пожар чи що, щоб 
ти не бралася». С.: «У нас в селі чоловік був. Він живе, 
той дядько Ваня? Є живий, Думбрава? То тоже, видно, 
мати злякалася, і так у нього все лице пожаром черво-
не». Тоже казали, що кицьку не нада… Кицьку не нада 
бити, бо у мене осьо – бачите, що робиться? Це, казала 
мама, я молода була, а піділляла [підкинула ногою] чи 
собаку, чи кицьку й учепилося. С.: «Це я давно тобі ка-
зала, що то людське повір’я, хтось видумав. Це просто 
в людини або мужзькі гєни перевищують, зато оце й 
вуса. В нас осьо зараз є молоді жінки, а такі страшні».

БАБА-ПОВИТУХА, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  [Де 
Ви народжували дитину?] В лікарні. [Чи чули Ви про 
бабів?] Чули. Моя рідна баба була та, що принімала 
роди, Тетяна. «Повитуха» казали. [До яких років ваша 
баба бабувала?] До войни. Я сама бачила. Як вона при-
ймала кого, то я вже знала: прийшли за нею, бо буде 
рожать. [Чи у  Вашої баби була медична освіта?] Ні, 
проста баба була. Ніхто їй не розповідав. Вона сама, 
було, прийме та скупає, обмотає та й оце все. Пупови-
ну дитині перерізала, перев’язала. [Чи баба сама зако-
пувала пуповину, чи матері віддавала?] Не знаю. [Чи 
ходила вона якийсь тиждень допомагати породіллі?] 
Нічого. Ото перший день прийняла роди  – благопо-
лучно. Одвідувала її як баба. [Чи допомагала пови-
туха варити їсти, поратися по господарству породіл-
лі?] Чого там поратися, як сім’я є в них – і чоловік і 
чоловікові батьки. [Як дитину хрестили, чи баба була 
присутня?] Чого вона піде? У церкву носили люди та 
хрестили. Мене мати під копою народила. Підкопні 
ми. [Чи називали Вас так  – «підкопні»?] Ні, між со-
бою балакали, по-молдаванськи. Та я чула. Так воно 
й осталося в пам’яті. Мама під копою мене народила: 
в’язала снопи за жаткою і підхватило її там. [...] А на 
Рождєство приходили до неї [повитухи], у кого вона 
принімала, приносили її вечерю. Ну, що мали на Свя-
тий вечір. Пару калачів, бутила там. Плаття чи кофту 
там яку, чи сорочку, чи платок. 

БАБА-ПОВИТУХА  – ЦІЛИТЕЛЬКА  Як хтось навроче, 
вона шептала, могла це робить. Молитви вона читала. 
Щось і ножом тако робила, хрестила. І було прекра-
щалося, було  – виздоравлювало. Наврочена дитина, 
нічого не можуть зробить. «Младенчество» – боляч-
ка така єсть. Баба молитвою младенчество вимовляє і 
чорною ганчіркою дитину [накриває]. Дитина виздо-
равлює і живе. А до больниці буде носить – помре, і 
не зробить нічого. [Що таке «младенчик»?] Людина 
родиться з трьома духами. Під желудочком три ямки, 
що дихають. У нас хлопчик у Олі – до бабки возили. 
Змовляла та баба, змовляла, тоді каже: «Берете, – на-
вчила її, як робить,  – в спальню двері, та в одвірку 
робите дірки, три дірки». Не знаю, ще щось, і ходи-
ла вона по воду до криниці та приносила, та знімала 
не так з коромисла, а назад якось. А мені баби, баба 
Назаренчиха, аж у Остаповкє, ходила-ходила до 

больниці  – нічого не помагало. А  Толя харчить ота-
ко: «Ха-а-а-а-а». Прямо дихать не давало  – то ж три 
духи. А повний був! Вона йому відмовляла і сказала: 
«Шукай дві сестрі, щоб вони були двоюрідні». А я тоді 
Раю покійну й Діну покійну – вони сестри двоюрідні. 
І пішли ми на Голешку, Бугай називався він, на його 
казали. Він, той дід Бугай, взяли вони воду, вистру-
гав такі стружочки, три палички, палички з верби, а 
верба була свячена в церкві, як святив той дід в церк-
ві. Він прийшов із церкви й у себе на городі посадив. 
Вона така здорова виросла, що гай-гай! Він вистругав 
звідтіля три палички і в якесь дерево забив десь так. 
Коли через тиждень прийшли, сказав: «Уже всьо, оці 
два одійдуть – хлопчик буде жить». Значить, там по-
гнили ті палички, а той, що треба – буде для життя. Це 
в мене мій рідній син. [Як лікували енурез у дитини?] 
Куди хочеш водила – і в церкву, і копійки кидала під 
ноги. І покійна баба Ніна Бистриха казала: «Шукайте, 
де телята чи корови прибиті, та той шворінь витягай-
те і пусть туди пісяє». І це робила – нічого не помогло. 
Поки не переріс. А переріс – хтозна, де ділося.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ  [Дитині в рік «пута» перері-
зали?] Не робила, бо не мала понятія. Ніхто мене не 
навчив. [Що робити, аби дитина швидше пішла?] Десь 
на перехресті раки закопували, на дорозі.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  «Із ка-
пусти», – раньше казали. Або в бур’яні. А тепер і самі 
знають. [...] Або вовком, або темноти боїться. Бабаєм.

АБОРТ  [Чи жінки, які робили аборт, на Трійцю розда-
ють цукерки на спомин душі?] Хто як. Ось у нас завтра 
буде поминальна родительська субота, Дмитрова. Оце 
завтра прямо треба обязатєльно дать за батьків. Яблу-
ка не можна їсти до тих пір, поки не посвятяться, бо 
вона абортій зробила. 

СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Олександрівка
Записала С. Маховська 13 червня 2013 р.  

у с. Олександрівка Cнігурівського р-ну Миколаївської обл. 
від Комаренко Марії Григорівни, 1923 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  «Вагітна» 
[називали]. То казали дітя́м, шо багато поїла. То живіт 
такий – то вона багато поїла. [Чи у свята вагітній мож-
на було працювати?] Нє. Неззя [шити вагітній у свя-
та]. Та то приказували. [...] У нас, у моєї мами, було чо-
тири рази по двоє, двійнят було. І вобще в мами було 
п’ятнадцять душ. Це мама другий раз за мого батька 
йшла. Той помер од тіфу. Треба було шось робити, а 
баби чухалися. Казали мамі: «Ти знаєш, Гашко, Денис 
помер». Ми не балакали, бо вони смертельні. То в їх 
було, то первий чоловік, і нас дванадцять од другого. 
І то чотири рази по двоє – хлопець і дівчата. Я всіх пе-
режила, у мене – кіло сімсот, у мого напарника [брата-
близнюка] – три сто. Коля був. Якраз Ніколай. Другого 
мая я родилася, так я пережила всіх. Я стіки по боль-
ницях валялася, врачі ошибалися. Очень ошибалися 
врачі. [Як раніше жінки народжували?] То помагали. 
То народилась, я маленька була. То пара  – двадцять 
первого, моя пара – двадцять третього, тоді двадцять 
п’ятого пара і двадцять сьомого. Двадцять сьомого 
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вижили обоє, брат і сестра, Ніна і Сєрьожка. А в мене 
був Ніколай, якраз в Ніколай у нього дєнь рождєнія. 
Так напарник родився три сто, а в мене кіло сімсот, я 
пережила його. Оце ж у мене Ваня перший, двадцять 
первого, і Люда, тоді ж це я і Коля, двадцять третього. 
Тоді ж двадцять п’ятого Хведя і Шура, Ніна і Сєрьож-
ка двадцять сьомого. Оце в останніх свадьбу грали. 
Він із кацапів, мати – кацапка. І внучка тоді родилась. 
«Валя, хто ти?» – «Кацапка!» Вона маненька, ще в шко-
лу не ходила, такі вірші розказувала. Про нєізвєстного 
солдата двадцять два куплєта, а вона розказує усе. Ти-
чуть їй канфєти, вона ж ще у школу не ходила. У мене 
менші [брати й сестри] малими повмирали. Один ма-
ленький помер, два сто родився і помер. [Скільки в 
мами дітей вижило?] Сім душ з п’ятнадцяти. 

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ, 
«ПО СТРИЖИНИ»  [Кого кликали допомагати наро-
джувати?] Тоді були ще баби. [Називали] «баба». [...] 
[Чи могла до вагітної приходити жінка, у якої була 
менструація?] Не дуже таке рекомендували. [...] Кого 
хотіли, [брали за кумів]. У нас так було завєдєно, мама 
в трьох сім’ях була. Хто набивався в куми. У  мене 
трьох хрестила одна кума у Михайлівці. Переїхали 
сюда, кума каже… Ну, а там одна жінка, покойна: «Ві-
зьміть мене за куму, в мене ні одного хресника!». В неї 
дітей не було. Ми ідемо по селі, а вона каже. То взяли. 
У нас по двоє [пар кумів] брали. [Що хрещені брали 
з собою до церкви?] Крижмо – кусок матерії – чи на 
костюмчики, чи на шо. [Чи зберігали крижмо?] Нє. 
[...] [Чи святкували у вас хрестини?] Було. [...] Як го-
дік. Кума [стригла], на хрестік. А бува, шо зовсім ма-
ненько. Зав’язували, клали [волосся]. Щось було, шо 
як виросте, шоб показали. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ, ПЕРЕДАВАННЯ ДИ-
ТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО  [Від чого діти раніше вмирали?] 
То «дєцьке» кажуть. У  мене Олечка покойна, дєцьке 

було. Така вона болєзня. Без конця в больниці була, 
і не помогло. [Чи були шептухи, які лікували дітей?] 
Були. [...] [Як можна було захистити дитину від вро-
ків?] Не приходилося. Моя мама, у дітей слина як бі-
жить, то збавляла. Як слина біжить, мама каже, шо 
три рази надо збавлять. Як-то: «Свиня до болота…». 
[...] [У  вас передавали дітей через вікно?] Було таке, 
кумам якимсь. То зять передавав. Уже багато я поза-
бувала. Врем’я багато. 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
Пута різали. У  мене цей Вова, то перерізали ножем. 
Він заранє начав ходить. [...] У мене Коля живе, син, 
його до півгода́ вирізалося шість зубів. У мене корова 
в хаті привела, і я його родила. Мене перетягли через 
хату, то на одній улиці жили. То мої родичі, дядька 
двоюрідного син. То він лежав на кроваті, а я, роже-
ніца, – на землі. Він [дядько] стіки жив, стільки [казав 
сину]: «Отак ти з зубами родився!». А в нього в п’ять 
місяців шість зубів. Вобще перекидали в людей, у мене 
не перекидали. Я забула, надо щось же ж казать: «Даю 
тобі костяний, а ти дай мені золотий». Через хату [пе-
рекидали]. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  То в ко-
миші вловили, в рогозі − шо десь уловили. А шо дітям 
можна збрехати?! [...] Мама каже: «Не йди, Гришка, не 
йди!» А  він піде. А  ми покотом, нас дев’ять душ ле-
жить. А то батько вип’є. То казали, шо тятя, лякали. 
То в дітей всього. То ж тепер оці онучки́, то кажуть, 
вона не хоче їсти, то кажуть, шо дід прийде. А нас не 
лякали. [Чи лякали циганами?] Ні, ніколи не лякали. 

АБОРТ  Робили аборти тоді. І судили. Бабки такі були. 
За аборти [судили]. Власть. Я не робила. Я – четверо 
дітей, я не робила. Мені не хотілося. Кота, казали, [не 
можна бити], шось буде у спинки дитини. За волоха-
того не казали, шось [у] спинки буде. 

СНІГУРІВСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



БАЛТСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Кармалюківка 
Записала С. Кравченко 26 липня 2008 р.  

у с. Кармалюківка Балтського р-ну  
Одеської обл. 

від Нікітюк Тетяни Романівни, 1943 р. н. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Мене мама похрестила. 
Ну, я не можу це згадати. Як мама мене хрестила, я 
не знаю. Ну, нанашки в мене були. Тому шо їх було 
мало в мене, нанашок, у тому селі. А було більше, то 
вони повиїздили. І знаю, шо коли я носила вечерю, я 
завжди плакала і казала мамі: «Шо то ти таких нана-
шків напросила, шо вони повиїжджали? Де я їх на-
йду, шоб носити вечеру?» Бо багато в селі було моїх 
ровесників, однокласників, шо в них було по дванад-
цять чоловік тих нанашок. Брали [багато], да. Та й 
вони собі походять, та й мають торбу там величеньку. 
[З чим ходили? З калачем?] Да. Пару калачів брали. І 
коли приходили до нанашки, нанашка ці калачі міня-
ли. Наприклад, вони давали свій, а мій брали. Ну, я ж 
кажу, в мене було мало [нанашок], п’ять. І так же тут 
хочеться, не можна дочекатись того вечора, шоб іти. 
[Які слова говорили, коли вечерю приносили?] [Каза-
ли]: «Добрий вечір, просили мама й тато, і я вас про-
шу на вечерю». То нанашка казала: «Спасібо, сідай до 
столу». Сідали до столу, вгощали. На столі була кутя 
з пшениці, були вареники і з сливками або з вишня-
ми. І більш нічого. Не було ніякого. Знаєте, от у його 
селі [чоловіковому], там варили узвари, а у моєму не 
було, тому шо в нас не було садків, їх повирубували, 
бо були налоги, податки. Моя бабуся сама вирубала 
сад, який був, яка яблунька, яка вишенька. І тому в 
нас потім уже цінувалося – вишенька, сливочка. То 
не було ніяких напоїв цих таких. Ну, і давали потім 
нанашки подарунки. Які були подарунки? Печений 
пряник якийсь, цукерок тоді не було, а якшо й були, 
то подушечки. Таке дуже пам’яталось. Ну, хто яблуч-
ко купить десь там, на базарі, чи хтось дасть, то це 
дуже велика була для нас цінність. Ми приходили до-
дому, я, наприклад, розкладала це – пряники, це там 
дали «паню» або «коника». На базарі перекупки про-
давали, самі вони видушували, формочка така була, 
ну, така собі – силует дівчини. І він розмальовувався 
фарбами кольоровими. Тут одяг теж її розмальову-
вався. В основному була вона біла. Це пекли. Чи то 
вони пекли з крохмалу, чи шось туди додавали?.. Ну 
то таке шось було біле. Муки, навєрно, не було, я не 

знаю. І коник, а на конику був вершник. То це клали, 
якшо хтось дасть. А то таке: бублик печений домаш-
ній, калачики маленькі такі, от. І  все. То я весь час 
казала: «Шо ж ти, мамо, таки мені кумів напросила, 
шо я не маю до кого нести вечерю». А коли вже я но-
сила вечерю, було заборонено. Тому шо я пам’ятаю, 
такий сніг випав, шо я коли йшла, це були канікули 
для дітей, і коли ми йшли на канікули, то вчителі ка-
зали – [забороняли]. Я йду з тою торбою, а яка тор-
ба – хустка і калачі зав’язані, і так несла за хустинку 
ті калачики, і туди клалися гостинці. Іду, і, як на моє 
лихо, йде моя вчителька початкових класів. Казали 
на неї Дока Андріївна, вона  – Євдокія Андріївна. 
І вже смеркає. Куди ж мені дітися? То я в сніг упала, 
лежала. Відійшла з дороги, бо дорога протоптана, і 
так упала в сніг. І так пролежала, доки вона не про-
йшла. Чи вона мене бачила та нічого не сказала? Чи 
вона мене не бачила? Я не знаю. Ну таке було, шо не 
дозволялося ходити.

с. Мошняги
Записала О. Бабенко 26 липня 2008 р.  

у с. Мошняги Балтського р-ну  
Одеської обл. 

від Лановлюк Наталії Петрівни, 1933 р. н. 

КУМИ  Хто кого хотів, того й брав. От у мого чолові-
ка була сестра, вона нам була за нанашку – вінчала 
нас. Тоді ж не вінчались у церкві. То її обов’язково 
брали за куму, бо вона нанашка наша вінчальна. 
Як хтось з рідні є  – сестра чи брат,  – то беруть. Як 
немає, то беруть хорошого товариша. Хто як хоче. 
[Скільки пар кумів брали?] Ми за першого, то бра-
ли дві пари. А до хреста, то лиш двоє їздили в церк-
ву. Це називалися «старші куми». А друга пара – то 
були просто куми. [Чи було так, що пропонували 
бути кумами, а вони відмовлялися?] Ні, такого не 
було, бо кажуть, що гріх відмовлятися. Було, що й 
самі напрошувалися. [Які були стосунки між кума-
ми? Чи родичалися вони?] Похрестили, погуляли, а 
там, як дитина вже величенька, що вже може вече-
рю нести, то несли вечерю: колачі маленькі пекли, 
гостинця покладуть – та й несе вечерю до нанашка 
свого. А  нанашко дає руб чи два, цукерки, гостин-
ця якогось. І до всіх кумів дитина несе вечерю. А так 
між нами і кумами, то так – поздоровкалися та й усе. 
[Чи брали куми похресника на виховання, коли по-
мирали батьки дитини?] Такого не чула. Якщо ли-
шається брат старший, то брат те менше біля себе і  
прокормлював.

ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ
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БЕРЕЗІВСЬКИЙ  

РАЙОН

с. Демидове 
Записали Т. Прігаріна, Г. Захарченко, І. Недогода  

та Н. Серебряннікова 20–21 серпня 1996 р.  
у с. Демидове Березівського р-ну  

Одеської обл.  
від Афоніної Марії Федорівни, 1925 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, 
УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ Після родів бабі 
давали кусок мила, матерію хтось з родичів рожени-
ці. [...] На родини – навіщаніє новонародженого – ра-
ніше йшли самі жінки, родичі. Приносили подарунки 
дитині. На родинах, хрестинах головні розпорядни-
ки  – хозяї дома. [...] Ім’я дитині давали по святцях. 
[...] Мати дитини півтора місяці не повинна виходити 
за ворота, по воду. Якщо корова отелилася, три дні 
не йдуть за позичками до хазяйки. Через сорок днів 
мати з дитиною брала молитву в церкві. Дитина вже 
похрещена.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Батьки брали 
кумів, кого хотіли. Кумів приглашати ходив батько 
дитини з калачом і назначав день хрестин. [...] В церк-
ву дитину несли кум з кумою. Крім них, більше ніхто 
не йшов. Несли з собою крижму – матерію, в яку за-
вертали дитину після того, як батюшка виймав з ку-
пелі. Кум з кумою несли хліб, сіль, платили за свічку, 
хрестик батюшкі. [...] Готовили холодець, голубці, кар-
тошку, пекли здобне. Варили кисіль, зараз не варять. 
В пост – пісне. Бабка варила кашу і подавала гостям 
після застолля. Каша – пшонна з молоком, в піст – на 
воді. [...] Перший раз стригли дитину кум з кумою на 
год. Робили гуляння.

Записали Т. Агафонова, Н. Серебряннікова,  
І. Недогода та Г. Захарченко 25 серпня 1996 р.  

у с. Демидове Березівського р-ну  
Одеської обл.  

від Садової Поліни Мартинівни, 1916 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ 
В ЦЕРКВУ  Не було [заборон]. Жінці до родів до-
зволялося ходити в церкву, на кладбище. [...] Прихо-
дили самі близькі родичі  – сестри, мама. До свіжої 
рожениці було не прілічно ходити. Тільки через дві 
неділі [дозволялося приходити], вже на хрестини. 
[...] Через шість неділь мати брала молитву в церк-
ві, йшла разом з дитиною, несла батюшкі калач. До 
шести неділь мати не ходила до криниці, в церкву, на  
кладбище.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Частіше [брали] з близьких. Брали 
одну пару кумів. Інших запрошували без калача. [...] 
Хрестили через дві неділі. Кума з кумою в церкву віз 
батько. Кум ніс частіше дитину, особливо хлопчика. 
Коли приходили, казали: «Взяли нехрещеного, прино-
сим хрещеного». На хрестинах грала музика, співали 
пісні. В пост не дозволялося устраївати гуляння, тому 
на хрестини збиралися тільки кум з кумою і батьки 
дитини.

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Першотравневе 
Записали Г. Захарченко та Ю. Руденко  

15 липня 1996 р. у с. Першотравневе 
 Ізмаїльського р-ну Одеської обл.  

від Орлової Анастасії Анікіївни, 1933 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАН-
НЯ ДИТИНИ  Жінка каже про вагітність першій своїй 
матері, потім – чоловіку. Ця новина ніяк не відзнача-
лась. Не можна ходити на похорони, носити важке, 
на свято нічого не можна робити. Не можна сідати на 
пустий мішок – дитина буде пуста, не можна пересту-
пати через верьовку, щоб не заплутався в пуповині, 
через віник, щоб не був лінивим. [...] Приймала роди 
баба. Бабкі віддячували на хрестинах. Дають їй хустку, 
два калача, щоб дитина була в парі у майбутньому. [...] 
Дитину вперше купала баба. В  купіль кидають сіно, 
квіти, горішиння – листя горіха.

РОДИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, УВОДИНИ ПОРО-
ДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Влаштовували родини через тиж-
день після родів. Приносили дитині подарунки, ма-
тері  – лише гроші. Приходили лише жінки. Баба чи 
свекруха кроплять всіх святою водою васильками по 
долоням. Дивляться, скільки висиплеться семян на до-
лоню, стільки буде дітей чи онуків. Бабі дають гроші. 
[...] Першу дитину називали на честь бабусі чи дідуся. 
[...] Рожениця сорок днів не виходить на вулицю, нічого 
не робить. Через сорок днів баба веде породіллю на мо-
литву в церкву. На хрестини мати не ходить до церкви.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Якщо хрестили 
дівчинку, в хрещену брали нанашку, якщо хлопчика – 
нанашула. [...] На хрестини всіх запрошував батько 
дитини. Свекруха чи мати породіллі запрошує кумів. 
Хрестять після сорока днів після пологів, до сорока 
днів не можна. В  церкву несе кума відріз матерії  – 
крижму. Батюшка купає дитину, кум і кума тримають 
крижму, в яку потім завертають дитину. Коли при-
носять дитину після хрещення, дивляться, чи сухі пе-
льонки. Якщо у дівчинки мокрі, вона буде плаксивою. 
Якщо дівчинка чи хлопчик накакають в пельонки, бу-
дуть гулящими. [На хрестини] приносили дитині по-
дарунки, матері – гроші. Пекли хліб, калачі. [...] Пер-
ший раз стригли дитину хрещені на год.

Записали Г. Захарченко та Ю. Руденко 16 липня 1996 р. 
у с. Першотравневе Ізмаїльського р-ну Одеської обл. 

від Єрьоменко Єлизавети Сазонівни, 1928 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ, ХРЕСТИНИ  Запрошува-
ла бабку мама породіллі. Коли повитуха приходила в 
дім, вона мила породіллю і приговорює до неї. [...] Піс-
ля родів можна було провідувати породіллю. Це роби-
ли в основному жінки. Особливих причин візиту не 
було. Родини – через 5–6 днів після родів. Крім заміж-
ніх жінок, дозволялось приходити і дівчаткам. В осно-
вному в перший час породіллі в їжу давали молочні 
продукти. [...] Могли хрестити через місяць, півтора. 
На хрещення в церкву несуть дитину тільки кум з ку-
мою. Всі інші не йдуть. Після хрещення в церкві вдома 
усім на хрестинах роздають по рушнику, пару калачів. 
Варили кисіль на родини та хрестини.

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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278 ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ

КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Дмитрівка 
Записав А. Момрик у червні 2008 р. 

 у с. Дмитрівка Кілійського р-ну Одеської обл.  
 від Златіної Лідії, 1960 р. н.

РОДИНИ  Сначала родина, а потом хрестіна. «Кадатар» – 
по-молдавськи, а по-украінскі  – родина. Роженіцу 
через нєдєлю, дєсять днєй купают. Раньше большиє 
ванни такіє билі, там камні грєлі, ілі в баню. Купалі 
родствєнніци роженіцу. Пріходілі только одні баби. 
Мужіку нєльзя там бить; єслі появітся  – раздєнут 
баби. У  нас бил муж прішьол пьяний, то баби пья-
ниє раздєлі єго. Єсть бабка, она отвєчаєт за купаніє, 
массаж дєлаєт всєм жєнщінам. Оні пріходілі с єдой, 
нєслі куріцу, подаркі. Послє купанія дєлают подаркі 
для новорождьонного. Стол дєлалі із того всєго, что 
прінєслі. Пьют по сто грам, по двєсті. Только женщі-
ни. Нікто.

с. Шевченкове 
Записала Н. Гаврилюк у червні 2006 р.  

у с. Шевченкове Кілійського р-ну Одеської обл. 
від Біланової-Маленько Катерини Іванівни, 1949 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Казали: не переступай через канат, 
бо буде пуповиною обвита дитина; не їж багато, бо 
буде дитина сильно, все время, з куском хліба ходити; 
в свята не робить, бо будуть каліки діти. Це ясно. Це 
справдиволося. Було у нас. Уже вмер мальчик. Безу-
шенко Іван. Вона ходила вагітна, а він [чоловік] дрова 
рубав в празник (чи була Троїця, чи Вознесеннє, щось 
велике було) і  хлопчик родився без обох ручок [до 
зап’ястя]. Він у Києві занімався. Вона все время гризла 
Івана: «Бачиш, казали, а ти робив». Були культяшечки. 
Поступив у сільськогосподарську академію.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ  Колись була бабушка. 
Цього вже не знаю. Були уже акушерки. Я родила, то 
мама казала, що була якась бабушка. А я вже в роддо-
мі, в Килії родила. Дві дочки – 1970-го і 1976-го года. 
[...] Зразу як народиться, то привозять і роблять ро-
дини. Жінки, баби йдуть. Ми кличимо. Раньше, може, 
і приходили самі, як до нашої мами. Несуть те, що 
треба для дєток. Пельоночки, шапочки, распашонки. 
Раньше всього несли. До мене, як приходили, брали 
муку, яічка сирі, сахар. А  щас уже нє. Гроші давали 
мамі на молоко, а сахар – дитині. І мука – щоб пекли 
бублички та годувала дитятко. Закусували, по сто 
грам пили вина. Родини – два-три часа, і бігом тікали, 
поки сонця не сяде. А чоловіків не приймали, бо каза-
ли: «Штани познімаєм на пельонки». А тепер уже хо-
дять чоловіки. Все, що я розказала, оце дотримуються 
до сьогоднішнього дня. І на родини жінки йдуть, а чо-
ловіки ввечері приходить. Не бояться, що без штанів 
будуть.

КУМИ  Єслі вже христять дитинку, то куми. За куму 
беруть, за свідєтєлів, хто вінчав їх. У  нас нанашу-
ли – буває з сім чоловік. І жінка йде вінчать молодих. 
А буває – я беру свою подружку, а жених свого друга. 
Вони у нас вінчальні, вони і куми в нас. Вони не йдуть 
парою. Одне з них іде хрестить. У нас нанашули́: він – 
нанашул, вона – нанашка. І до нього [чи її] когось до-

бирають. Вони – і куми. Жінка і чоловік чи дівчина і 
хлопець. Одна пара у нас. А як хочуть, беруть дві куми 
і два кума. Раньше вообще по одній парі – кум і кума. 
Як я уже була, мама казала, що це за видумки. Які це 
батьки уже, як у вас уже виходить два хрещені і дві 
хрещених, ну, хрьосних? А має бути одна. Так в церкві 
кажуть. Так воно в церкві і заводиться, так і запису-
ють, одна має буть. Тепер уже пишуть, скільки йдуть. 
Куми щітаються другі замісники батьків. У  нас було 
таке, шо в одній сім’ї погибли батьки, то забрала хрес-
на дітей. Сама взяла воспітувать, це щітається другі 
батьки уже ж. Ось і у нас було таке, що у племінниці 
[чоловік] почав гулять і став казать: «Я її уб’ю». А до-
чка моя була у неї старша дружка або свідетєль. І вже 
хрестила дєточок. Сказала: «Петя, не дай Бог, що з 
Галею, я крьосна, я їхня мама, я заберу у тебе дітей, і 
даже не опечешся. Ти даже і не вздумай!» – «Да ти что, 
какоє ти маєш право?!» – «Да, я по закону церковно-
му маю повне право забрать дітей, а ти ніхто будеш!» 
Як нова дитинка, тих самих [кумів] должні брать. І на 
п’ять, і на десять. Скільки дітей, стільки [брать]. Єслі 
вона там вже не хоче іти за куму: «Ось, я уже не буду 
у вас хрестить»  – бо мало шо, то вже беруть других 
когось там. Чи кума не хоче, чи кум не хоче. Але отка-
зуваться нельзя, от хреста отказуваться. [Чи чули про 
«стрічних кумів»?]. У нас таке було. Як боліє дитина, 
боліє, то беруть продають дитину через вікно. Одкри-
вають вікно і передають. Беруть уже других. Я знаю, 
що моя сестра брала. Тут поза нас баба Марійка жи́ла, 
і вона брала. Оце баба Марійка була з бабою Палазею. 
Галька сильно боліла, і вона оце взяла і їй сказала: 
«Продай через вікно!». То це вони вже були в неї за 
куму. Це, щоб змінити вродє, щоб вони тоді… Дитина 
не буде боліть. Чи правда, чи ні. Отакі прикмети були.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  У  нас не закривали церкву. 
Хрестили. Як дитина сильно больна була, то йшли 
хрестить скоро. Мама не йшла, а йшли тіко кумов’я – 
крьосні. Щас наоборот в нас більше пішло христить. 
Раньше скрито христили, щоб не знали, бо на робо-
ті – знімуть з роботи, то виговор, то ще щось. А тепер 
наоборот – усі вже в храм ходять, не звертають уваги. 
І молодьож – усі, багато. Усі вінчаються. Раньше скри-
то вінчалися. Як дітей вінчали, то батьків на роботі 
знімуть, як десь на роботі такій, боялися. То скрито 
їздили в другі села. Тут боялися, а в другі села поїдуть 
бігом. То так і хрестили тоже. Скривали. А  тепер не 
скривають уже.

ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Вони [куми] при-
ходять і приносять і одежинку. Раніше приносили бі-
лий… [біла тканина] або простинь білу. Бо в купіль. 
Як витягують дитину, щоб вмотать. [Чи називали це 
крижмою?] Крижмо – це вже як я даю. Ось у мене ди-
тину христять. Ось ви у мене за куму. Уже прийшли з 
церкви, посідали за стіл, і люди… У нас печуть колачі 
такі круглі, сильні, здорові. І  по два колача я кумам 
должна давать, тобто породілля. Уже поїли, попиру-
вали, погуляли. Ну, і тоді дають колачі. Це всім людям 
дають по колачу і платочки, що маєш, і цвіточки да-
ють, в’яжеш цвіточки. Обязательно, щоб в калач кла-
ли, щоб дитина до году ходила. А вам уже, як ви кума 
у мене, то я должна вам дать два колачі і на колач – 
чи отрєз на плаття, чи кофту, світер, ну, шо желаєш. 
І кумам тоже. На таку суму, щоб однаково. Шас уже 
більш видумують, шас і духовки електричні, пекти, 
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дають – хто що хоче, і коври в крижму кумам дають. 
Оце було: кум нежонатий – кумові дали духовку і по-
лотенце таке здорове, сильне-сильне, а кумі вже дали 
ковьор. Такі вже видумки! Коври разні єсть: і по двісті 
гривень, і по п’ятдесят гривень – різні єсть. А той… а 
вони приносять і костюмчики, і коляску. Ну, хто шо 
желає. Оце колач роздаєм. На тарілку дає колач – здо-
ровий, тоже ловкі колачини, кумам більші. А тоді дає 
стаканчик вина і цвіточок. Оце береш стакан вина, 
цвіточок кладеш у колач, щоб стояв цвіток, щоб до 
года́ бігала дитина, і вино випиваєш, і бабі кладеш чи 
п’ять, чи рубль, чи два, чи сколько желає. Оце баба 
собірає. Це рідна бабушка дитини. Тоді цей… То баба 
собрала ці гроші. [...] Баби в’яжуть квітки́. Баба долж-
на дать квітки́. Багато треба, скільки кличеш. Сорок 
душ – шістдесят цвіточків [?], тридцять душ – трид-
цять цвіточків. 

ПОХРЕСТИНИ  Вони на другий день – похристини. При-
ходять і катають бабу у повозці: і  тачку, і прицеп од 
машини візьмуть, і посадять бабу, і в бар. [Запитують 
бабу]: «Що ти даєш за внука чи внучку? Який мого-
рич? Скільки відер вина даєш?» – начинают з нею тор-
гуваться. – А як не хочеш, то в канаву будем викидать 
чи в колодязь. Шо ти даєш?» Дуринки [дурниці] ро-
блять. Ось мене могли взять повезти аж за город, там у 
нас канал. Оце спускають у канал і кидають. Кидають 
прямо в воду: «Скільки даєш?» – «Стільки, стільки». – 
«Мало! Стільки-то». – «Да це багато, ви шо?!» Скида-
ють, вмочають. Всьо. Кричу: «Даю, даю! Ось, – скажу 
там, – відро водки, самогону або ящик чи два ящика 
водки. А нє, то поїхали в бар». Вино – нє. Горілка на 
хрестини – це обязательно. Це похрестини.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Як народить, не 
должна ходить ніде. Вдома до́лжна. Тільки не ви-
ходить за хвіртку. Щас ходять. Хто їх соблюдає?! То 
раньше сиділи, поки на виводини не піде. Молитву 
піде [візьме]: за дєвочкою сорок днів, а за мальчи-
ком – п’ять днів. До батюшки ідеш. А єслі оце так, то, 
як мама йде на вивід, йдуть куми і крестять дитину. 
Мама стоїть отдєльно. Туди не заходить, бо їй не поло-
жено. Бере молитву. Батюшка дає молитву, вичитує її. 
Заходить у храм уже. Вона ж уже чиста. І єслі мальчик, 
несе мальчика ув алтарь. Вона виходить до Матінки 
Божої, помолиться до Ісуса і забирає дитинку. Вже 
до́лжні хрестить дитину, як мама виходить на вивід. 
І  хрестить, і молитву брала разом. І  вже вона могла 
по вулиці ходить, вже вона могла в село піти, вже і за 
куму беруть.

«ПОСТРИЖИНИ»  Годік роблять. Постригають дитину. 
Приходять кумов’я і христять. Еслі мальчик, то кум 
перший бере і навперехрест христить. Тут трошки, 
тут і тут. Волосячко в конвертик і записується такого-
то числа, такой год. І мама ховала, десь клала. Вийма-
ла, показувала я своїм діточкам. В мене на горищі за 
кроквою, там забита рейка така, склала, уткнула.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  В  ка-
пусті находили, в листі, сорока принесла, чи там чор-
ногуз. А тепер їм скажеж? Як вони все знають?! [...] Як 
прилякували? «Бабай прийде», – я так чула і сказала. 
Це до трьох год. А  він каже: «Ніякого нема бабая». 
Його не обманиш. Ще нас, ми вже були здорові і все 
боялися хтозна-кого. А тепер ким їх залякаєш? Мене 
лякали і циганами. «Богдаша! Знаєш, що прийде ба-

бай, баба-яга?» А Васі казали: «Хока». – «А де він си-
дить?» Як лізе на город: «Не  йди, бо там бабай (або 
хока)». Як на вулицю: «Не йди, бо цигани заберуть».

Записала Н. Жмуд 2006 р.  
у с. Шевченкове Кілійського р-ну Одеської обл.  

 від Гужан Поліни Іванівни, 1955 р. н.

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  Приймали вже за 
мої пам’яті акушерки. В маленькій больничці, под на-
вєсіком. От була одна акушерка, шо тільки гляне на 
людину і каже: «Ти будеш рожать, а ти ше полежи по-
ойкай». Маму тоже приймала акушерка. 

РОДИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  У нас такий обичай: 
привезли роженицю – поприходили рідні, близькі, су-
сіди. Тільки жінки. А чоловіка, який приходить, розді-
вають. Один догола роздівся. Кажуть, шо це на пелюш-
ки. Через дві неділі робили родини. Принесли дві ста-
рушки свячену воду, любисток, шоб любили. А потом 
роблять хрестини, вже і мужики приходять. [...] Смо-
тря хто: чи родилася на Анни, чи на друге свято. Я не 
знала, як свою дочку назвать. А в роддомі родила одна 
дєвочка, ну, така пишна, красіва, не можу переказать, 
її звали Сніжана. Як почула це ім’я, загорілося серце, 
і я назвала Сніжана. Було, шо просили у батюшки, як 
назвать. Батюшка каже, шо можна називать місяць на-
зад, місяць вперед, но не в той день, коли родилося. Бо 
ми недостойні ангела. Але все одно називають. А мою 
дочку назвали монахи по Євангелію: по-церковному 
вона – Анастасія, хрестіть її, як Анастасія, а ви собі на-
зивайте Сніжаною. Поки я приїхала, а цього батюшку 
вже зняли, поставили кілійського. А цей батюшка ска-
зав, що йому всьо равно. А другу дочку хотіли назвать 
в честь баби Наташі, а баба сказала: «Я мучениця, не 
треба, шоб дитина була мучениця». Я  думаю, шо це 
вона просто так сказала. То назвали на честь другої 
баби – Ані. А мачуха чоловікова каже: «А хіба можна 
покойниці ім’ям називать?» Скільки покойних і жівіх 
Аннушок? Багато.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Коли в мої свахи в Кіші-
ньові родилася внучка, я повезла по-своєму: свяченої 
води, любистка, пелюстки з рози. Свячена вода ли-
ється, шоб ніхто не зглазив дитину, любисток – шоб 
любили, роза – шоб пахла всім, цвіла. Баба сама перва 
приходить, вона должна вмить дитину.

КУМИ, КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Кумів берем дві 
парі. А є одна. Але хто нехрєщьоний, тому не можна 
хрестити. Я свою куму хрестила. Роздають калачі, по-
дарки, васильок, канфєти, праник  – кожній людині. 
Але це не обізатєльно, як хочеш, а обізатєльно – бабі 
і кумам. Я од себе даю платочок, полотєнце – шо хто 
має. А кума дає крижму мені, а я – кумам. І [тій], ко-
тора варить їсти. [...] До хрещеніх ходять на Паску, на 
Різдво, а я вже взросла, то маю право піти, коли хочу. 
Тільки діти носять вечерю. 

ВРОКИ  Як уже геть зглазили, то підтичкою утирають. 
Я знаю таку молитву: «На Сіянській горі [?], на святій 
землі, там Свята Богородиця спала, її сон приснився 
дивний, шо її сина спіймали, на хресту розіп’яли, тер-
новий вінок надівали, по бокам кров спускали. Пре-
свята Богородиця по небі ходить, Петра й Павла за 
ручку водить з утрені на вечерню, з вечерні на море. 
Там на морі престол стояв, там Ісус Христос сидів, 

КІЛІЙСЬКИЙ  РАЙОН
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оченьки спустив, сльозоньки спустив, приказав: “Пе-
тро й Павло, не дивіться на мої муки, візьміть хреста 
в руки, прикажіть старому, малому, сліпому, кривому, 
хто Пресвятої Богородиці сон не забуває, – на вогні не 
погоряє, на воді не потопає, наглою смертю не помі-
рає. Во вєкі вєков. Амінь”. Кров Ісуса обмий кровльою 
(називають три рази імена)». Це ж сон Богородиці. 
Даже належачи помолюся, і легше стає. Я була мертва, 
геть і накрили мене, таку безнадьожну, я проснулася, 
а врач – за пульс і в прийомний покой. Капільніці ста-
ли ставить, почка одказали. Це ж нагла смерть, а Бог 
охраняє.

АБОРТ  Бабки, які робили аборти, їх судили, в суді. Одну 
тут у нас судили: як забрали, так і не вернулася. Її до-
чка стала робити, тоже судили. Дали дев’ять год. Як 
відсиділа, бистро продала хату і в Кілію виїхала, зна-
єте, як вже в селі бути. Моїй мамі тоже одна зробила 
в Червонім Ярі, якась колдунья була. Хлопчикові очі 
повиколювала, мама казала, як помирала, шо бачила 
його. Це великий гріх. Як помирала моя баба, то гово-
рила: «Не хочу м’яса, не бараніни, не гусячого. Поля, 
подивись, шо тече кров, яке вони мені м’ясо дають, ше 
й на блюді дають». І померла до вечора – це такий гріх. 
А мама моя зробила шось дев’ять абортів, а я ні одного. 

Записали Г. Захарченко та І. Недогода  
13 липня 1998 р. у с. Шевченкове  

Кілійського р-ну Одеської обл.  
від Кушнаренко Тетяни Мойсеївни, 1927 р. н.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, БА-
БА-ПОВИТУХА  Якщо живіт вагітної жінки випирав 
в правий бік, то мав народитися хлопчик. Якщо у ва-
гітної робилося лице негарним, вкривалося плямами, 
то буде дівчинка – дівчинка забирає красу. Підходи-
ли до вагітної і питали раптом: «Що з тобою?». Якщо 
вона при цьому хапалася за макушку, буде хлопчик. 
Підкидали вагітній платок [непомітно]. Якщо вона 
присяде, щоб його підняти, буде дівчина, нагнеться – 
хлопець. [...] Роди приймала баба. 

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Несли на роди-
ни тарілочку муки, яйця, пельонки. Хто мав, ніс гро-
ші і клав дитині під голову на повивач. Робили купіль 
в шаплику [діжці]. Гріли воду, і бабка мила всіх, хто 
прийшов на родини. В купіль кидали сіно, траву, що 
святили на Троїцю. [...] Якщо купали дитину, то ку-
піль не повинен був бути голим, бо дитина буде гола 
в житті. В  купіль кидали трохи сіна, васильки, щоб 
хлопця дівчата любили, а дівчину – хлопці. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  На сорок днів мати 
йшла з бабкою на виводини, в церкву не заходила. 
Якщо дівчинку випадково занесуть у вівтар, у неї буде 
рости волосся на обличчі, як у чоловіка, – буде брить-
ся все життя. Породіллю сім неділь не пускали до кри-
ниці і по дворі. Після захода сонця не можна було до 
семи неділь нічого виносити й давати з хати. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ПОХРЕСТИНИ  Запрошував кумів 
батько дитини з калачем. Як прийняли, то погоджува-
лися. [...] На хрестини готували борщ [обов’язково], 
як піст, то борщ з рибою. В піст – всі пісні страви. Пе-
кли печиво. [...] На хрестинах баба дитини калачі усім 
роздає, гроші збирає, а на другий день її катають, а 
вона вгощає на зібрані гроші. Вожжі тримають куми. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Коли стригли дівчину, то першим це 
робив кум, потім кума. Волосся не викидали, зберіга-
ли в скрині. Якщо викинуть волосся, не тільки дити-
ни, але й дорослої людини, буде крутитись голова.

ВРОКИ  Як народжувалася дитина, її зважували. Вва-
жалося, що якщо дитина зважена, то її не зчарують, 
не наврочать. Чіпляли шпильку до шапочки, щоб 
не зглазили дитину. Червону нитку чи тряпочку, що 
в’яжуть на весіллі, чіпляли теж дитині. Якщо зглази-
ли, через сито бризкали водою на дитину і тією сороч-
кою, в якою спали [спідня], витирали дитину навідлі.

Записали Г. Захарченко, І. Ніколіна,  
Н. Серебряннікова та О. Вишневська  

24 червня 1999 р. у с. Шевченкове  
Кілійського р-ну Одеської обл.  

від Чернявської Віри Тимофіївни, 1940 р. н.,  
та Дубової Людмили Василівни, 1952 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, 
ПУПОВИНА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Як снять-
ся кавуни  – до вагітності. [...] Якщо гострий живіт, 
буде хлопчик, круглий  – дівчинка. Якщо чистеньке 
лице – дівчинка, пятнами – хлопчик. [...] Приглаша-
ли приймать роди повитуху. Повитуха гріла купіль. 
Повитухі давали на плаття, обов’язково полотенце 
і мило, гроші. [...] Якщо народилася дитина в субо-
ту, то буде хазяйновитою. [...] Пуповину ховали в 
скрині. Коли дитина підросте, давали розв’язати. 
Як розв’яже, буде розумною. [...] Дитину називали в 
день ангела – по святцям. Йшла за іменем баба [мати  
породіллі]. 

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Збирали-
ся на родини одні жінки – заміжні, котрі мали дітей. 
Мали зібратися на перший, другий день після родів. 
З пустими руками не приходили, несли мисочку муки 
і яйце, гроші на повивач, пельонки, щось дитині. [...] 
Якщо народилася дівчинка, [породілля] сорок днів 
не виходить на вулицю, якщо хлопчик – шість неділь. 
Не повинна переходити через дорогу. Якщо потрібно 
було вийти, клала в карман ножниці, ніж. Через со-
рок днів мати з дитиною йшла в церкву на виводини. 
Якщо хлопчик – через шість неділь.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, ГОДУВАН-
НЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  
В купіль кидали м’яту, любисток. Клали олівець, руч-
ку, щоб розумний був. Клали качан [кукурудзи] го-
лий. Як покупають дитину, то ввечері воду не вили-
вали, а зранку виливали десь в глухий куточок. [ [...] 
Пельонки не залишали після схода сонця, щоб дитина 
не плакала. [...] Дитину кормили груддю рік. [...] Якщо 
відлучали від груді, вдруге не можна залучати, бо за-
вернута дитина буде глазити.

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Коли наврочили, 
наві ́длі умивали свяченою водичкою і витирали під-
тичкою. Казали: «Чим я народила, тобі вроки отхо-
дила». Чіпляли булавку дитині, на ручку зав’язували 
червону нитку. [...] Якщо дитина плакала і не могла 
заспокоїтися, то мати виносила дитину рано-вранці 
назорі і казала: «Ліс, ліс, лебедин, в тебе  – дочка, в 
мене – син. На тобі плаксивців, а дитині – сон із усіх 
сторон». 
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КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  За хресних бра-

ли старшу дружку і старшого боярина. Вони хрес-
тили всіх дітей цієї пари. Запрошував кума і куму 
батько дитини з калачем і бутилкою водки. На всіх 
сімейних святах хресних садовили на почесних міс-
цях. [...] Перед тим як нести хрестити дитину, батьки 
клали подушку на пол, на неї – дитину і казали: «Дає-
мо нехрещену, повертайте нам хрещену». Коли дити-
ну похрестили, куми теж клали її на подушку, і бать-
ки забирали. Під подушку клали гроші. В церкву ніс 
кум, а з церкви – кума. За хрестини платили кумов’я. 
На хрестини запрошували повитуху, родичів. В піст 
обід не влаштовували, тільки хрестили дитину. Після 
обіду обох бабів дитини катали по вулиці і вимага-
ли могарич. [На хрестини] приносили подарунки для 
дитини. Розпоряджалися на хрестинах батьки дити-
ни, хрещені. [...] Готували капусняк, печеню, голубці, 
рибу жарену. [...] Перший раз стригли [волосся] на 
год дитини. Кум починав, кума продовжувала. Волос-
ся зберігали.

Записали Г. Захарченко та О. Вишневська  
3 липня 1999 р. у с. Шевченкове  

Кілійського р-ну Одеської обл.  
від Ніколенко Наталі Миколаївни, 1931 р. н.,  

родом із Румунії

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕ-
ЧЕРЮ»  Під час родів в хаті присутні одні жінки. [...] 
На родинах [повитусі] давали подарок. Повитуху по-
важали, навіть тоді, коли діти виростали, казали: «Це 
наша баба». [...] На третій день Різдва [повитусі] пару 
калачів несли, матеріал чи платок.

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Люди 
самі взнавали [про народження дитини]. [На родини 
приходили] тільки заміжні, а тепер  – зранку жінки, 
а ввечері приходять чоловіки. На родини приносили 
подарунки тільки новорожденому. Тарілочку муки, 
два яйця, пельонки, гроші. [...] [Породілля] шість 
неділь не виходила за хлопчика, п’ять неділь – за ді-
вчинку. Якщо переходила дорогу до виводин, то ско-
тина тоді боліє. Мати йшла на виводини з дитиною 
і бабою, несли батюшкі калач. Хлопчика заносили у 
вівтар.

ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», ПОХРЕСТИНИ, 
КУМИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Могли і в родини похрес-
тить, через тиждень після народження. Хрестини, 
як і родини, робили в чистій комнаті [великій хаті]. 
[Головними розпорядниками були] батьки дити-
ни. Приходили сусіди і родичі, бабу кликали. [Гості 
приносили] гроші, матеріал. Кумові на калачах да-
вали рубаху, а кумі  – на плаття. [...] На хрестинах 
робили букетики цвітів  – васильки, туя. Кожному 
присутньому давали калач, букет і сто грам вина. 
Букетики робили, щоб дитина цвіла. Букет шпига-
ли у калач, щоб дитина стояла на ножках, ходила. 
Роздавала букети баба, а їй за це гроші давали. [...] 
На другий день бабу катають, а вона на зібрані гро-
ші водку приносить і вгощає, щоб живіт не болів. 
Це була або баба дитини, або повитуха. [...] Якщо 
дитина хворіла, то кума продавала її через вікно 
іншій кумі. [...] Стригли на год, трохи підстригали  
наперехрест.

Записали Г. Захарченко та І. Недогода  
12 липня 1998 р. у с. Шевченкове  

Кілійського р-ну Одеської обл.  
від Чумаченко Євгенії Іванівни, 1935 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Роди при-
ймала бабка. Її запрошував батько дитини чи мати, 
або свекруха породіллі. Після родів бабка купала ди-
тину, породіллю, розтирала її. Бабкі давали кусочок 
мила, полотенце, гроші. На перший день Різдва до 
бабки приходили жінки, в яких вона приймала роди, 
приносили їй подарунки: калачі, матерію. Зразу, як 
народилася дитина, бабка [чи повитуха, чи свекруха] 
йшла за ім’ям для дитини в церкву. І батюшка дає ім’я.

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  На роди-
ни кликала бабка дворова [бабка, яка була в хаті біля 
породіллі]. В той день, коли народжувалася дитина, в 
домі породіллі збиралися лише жінки. Чоловікам ка-
зали: «Не йди, бо штани скинуть на пельонки». По-
роділля знаходилася в окремій кімнаті. На родини 
жінки приносили гроші і клали дитині в люльку – «на 
повивач». [...] На сорок днів мати йшла на виводини в 
церкву. Мати у дзвіниці стояла. Якщо в неї хлопчик, 
його заносили у вівтар. До сорока днів не дозволялося 
виходити з двору породіллі, бо нечиста сила за нею 
ходить. А якщо виходила, то вона повинна брати з со-
бою ніж, щоб його нечиста сила боялася. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», ПОХРЕС-
ТИНИ, КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Брали за ку-
мів дітей хрещеного батька. Одну пару кумів. Запро-
шував кумів батько дитини з калачем. Якщо дитина 
боліє, або діти в сім’ї помирали, то брали других кумів 
і продавали дитину. Стукали у вікно до других кумів, 
питали, чи не хотять вони купити дитину, і передава-
ли дитину через вікно, а потім самі заходили в хату. 
[...] Хрестили дитину до сорока днів. Якщо була сла-
бенька, то через дві-три неділі. Як мати віддавала ди-
тину кумам, щоб похрестили, казали: «Ми вам даємо 
молитвенного, принесіть хрещеного». Як від церкви 
дівчина скопилиться [буде нечиста або мокра], то 
згуляється. В церкву несли кум з кумою. Після охре-
щення завертали в крижму. На хрестини приносили з 
собою цукерки, пряники. Куми несли крижму – мате-
рію – до хреста. Готували картоплю, холодець, компот. 
На хрестинах всім роздавали калачі і на калач клали 
рушник чи платок. Ближчим родичам  – матерію на 
плаття чи кофту. [...] Обидві бабки дитини в’яжуть 
пучки квіточок і роздають гостям, а ті їм за квітки 
гроші дають. [...] На другий день [після хрестин] баб 
катають, а вони на зібрані гроші всіх вгощають вод-
кою, щоб внук на бабу грудками не кидався. [...] На 
Крещеніє кличуть кумів до себе в гості, а на Різдво по-
хресники вечерю їм несуть. 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПУПОВИНА, «ПОСТРИЖИ-
НИ»  Щоб дитина почала ходити, в неділю рано [до 
схід сонця] клали дитину на порозі, і мати її кликала 
до себе, дитина починала йти до матері. Тільки дитина 
починала ходити (робила перші спроби), варене яйце 
котили мимо дитини до дверей, щоб вона за ним по-
бігла. [...] Зберігали пуп дитини і давали їй розв’язати. 
Як розв’яже, то буде везти в житті, як не розв’яже, то 
не буде. [...] Коли дитині виповнювався рік, її перший 
раз стригли. Це робили кум з кумою, вирізали на го-
лівці хрестик, волосся зберігали. 

КІЛІЙСЬКИЙ  РАЙОН
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282 ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Андрієво-Іванівка
Записали Н. Петрова та А. Петрова 8 липня 2010 р. 

у с. Андрієво-Іванівка Миколаївського р-ну Одеської обл.  
від Таранюк Надії Гаврилівни, 1954 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітній жінці не можна нічого роби-
ти у свята. Не обманювати, не красти, бо це все пере-
дасться на дитину. Не можна шити, бо будуть зашиті 
пальчики. Брат получив такий гріх від батька. Батько 
ніколи не притримувався таких заборон, і у брата на 
правій нозі всі пальці зшиті, йому їх розрізали. Через 
канати переступати нельзя, бо буде дитина пупови-
ною обвита. І  народжується ж багато дітей, пупови-
ною обвиті. Я думаю, це правда. 

ПОЛОГИ  Як народжувалась дитина і коли йшли її заби-
рати з пологового будинку, треба щось мати старень-
ке від попередньої дитини або від родичів: пелюшка, 
повзуночки, шапочка,  – щоб не було всього нового. 
Це як наче родовід, що їй передається: що та дитина 
жива, здорова, і це їй передасться. Як я своїх дітей на-
роджувала, мама мені дала старенькі вуголочки такі 
на одіяла, руками вишиті – вишивка «Ришельє». Мене 
мати вже в лікарні народжувала. Але я знаю, що були 
бабки-бранки.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  Збиралися всі 
на перший купіль. У нас тут брат недалеко з жінкою 
жили, ми всі зібралися. Качанчик кукурудзи був здо-
ровий такий, обпарений, там у чайнику був любис-
ток заварений, череда, м’ята. І цей концентрат через 
марлечку процежуєш у ванночку і ставиш качан ку-
курудзи, щоб дитина була, як качанчик. Вона була 
вся кип’ячена. Череда, чистотіл, ромашка, любисток. 
Трави збирала бабушка. Купали у такій купелі рік 
обов’язково. Я  купала тричі на день  – зранку, вдень 
і підвечір, бо так і для дитини краще, що вона все від 
себе змиває. Купіль із хати [після заходу сонця] не ви-
носили ніколи, і старалися ніколи не виливати воду з 
купелі отак просто на землю, а десь під дерево, щоб 
ніхто не топтався по купелі. А ще матраци були з ку-
курудзи, і під матрац ставили молоток, щоб був масте-
ровитий, дівчині – голку, нитки, щоб майстриня була.

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ  На захід сонця 
ніколи нічого не робили, тому що на захід сонця вва-
жається, що вже все – закінчилися всі справи, Господь 
відпочиває. Зайшло сонце – дитину через вікно не по-
казують, високо не піднімають, пелюшки забирають з 
двору, щоб нечиста сила яка не пристала. До року не 
давали дитині рибу їсти, бо говорити не буде. Але у 
нас і риби не було тоді. До року не можна було обрі-
зати ножицями нігті, тільки відкушувала мама. І то в 
неділю, в празники не можна відкусювати. Серед буд-
нього дня і лише вдень.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Музюк давали, без музюків нікуди. Му-
зюк – це на соску одягається. Спочатку наші, дринні, 
а потім моряки стали привозити. Пустушки теж були, 
колечко таке, але не було такого, як зараз, що форма, 
як сосок. Народне  – «квачики» давали. У  тряпочку 
натовкти хліба чи пряник і так з молоком давали. [...]
У  сина п’ятеро дітей, а у дочки  – одне. Дочку сина, 

їй рік і три місяці, відлучають зараз від грудей. І  це 
вона другий день у нас, плаче, біднесенька. Не можна 
другий раз долучати до грудей – врочлива буде дуже. 
Є такі випадки, є. Таким людям взагалі краще на ді-
тей не дивитися, бо таке з дітьми буде! Коли від грудей 
відлучають, віддають до бабки, або хто в кого є. Може 
бути із старшими дітками в другій хаті. Я не відлуча-
ла, в мене молока не було. Мені сусідка, вона в лікарні 
працювала, приносила донорське молоко. Але це ж не 
рідне, і за ним не слідить ніхто, чи зцідили, чи про-
горіле. Почало доньку проносити, а тоді перевели на 
козине, потім на коров’яче.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
Коли дитина довго не ходила, чула таке, що освяче-
ними ножицями «пута розрізали», але не робила таке. 
[...] Коли перший зуб випадав, кидали через хату, ка-
зали: «Мишка, мишка, візьми простий зуб, дай мені 
золотий».

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  За хрещених батьків намагалися обирати 
родичів, якщо є брат, сестра. Я  вважаю, що хреще-
них має бути одна пара: він і вона, тому що батьків 
у дитини двоє, то і хрещених має бути двоє, замість 
мами з татом. Запрошувати йшли з хлібом і ніколи 
хліб не клали на пусту руку, завжди на рушник або 
на хустину. Йшли батько з мамою: «Просимо бути 
хрещеним батьком нашої дитини». А потім, коли вже 
похрестили, дарили подарунки: якийсь рушник чи 
матерію. Крижму купляв і кум, і кума. Хрестик та-
кож разом збиралися. Я сина продавала через вікно, 
коли він хворів. Тяжко про це згадувати. Він хворів 
дуже. Я  його вже похрестила, а він все хворів і хво-
рів. А в кожному селі були бабки-знахарки, і вона мені 
каже: «Продай його». Треба було продати в те вікно, 
яке на схід сонця, не на захід. Відкрити вікно і прода-
ти будь-кому, ну, з своїх родичів. За копійки продати 
треба. Один раз так продала. Вдень це все було. Ми 
кумі продали. [...] Коли несли до церкви, бабки на по-
розі стелили кожуха. І до справ бабки входило сказа-
ти: «Ми вам даємо нехрещену, немолитвену, а ви нам 
принесіть хрещену, молитвену». Віддавали дитину 
хрещеним батькам, а вони клали під кожух гроші. [...] 
Вже за столом вдома, після обряду хрещення, давали 
квіточки і калачі. Особисто ми робили ці квіточки з 
засушених листочків, якщо зима, і несли в церкву до 
батюшки. Цим квіточкам велике значення придавали. 
Зберігали за образом. Із букета на Трійцю щось мало 
обов’язково бути. [...] Вперше дитину стригли у рік. 
Хрещені батьки вистригали хрестик.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  А  ще раніше діти хворіли мла-
денчіком. Зараз я про таке не чула. Його ще «дєтске» 
називали. У мене з сином таке було. Дитина витягу-
ється, як струночка стає. А бабка змовляє. Я ніколи не 
вірила. Поїхали до бабки. У  неї коло печі було пшо-
но, і вона тим пшоном, і ножем, і примовляла, і яй-
цем катала. І сказала те яйце викинути на роздоріжжі. 
І  сказала, що, якщо буде спати, він буде жити. А  ін-
шим разом, коли хворів, там бабка жила коло лікарні, 
розбила вона те яйце у стакан і дивиться. Щоб вона 
там бачила? А в неї те яйце якимись стовпами, ниточ-
ками білок, не такий, як звичайний. До таких бабок 
ставлення дуже поважливе було. Вони тільки добро 
робили. Золотушку лікували такими колючками, з 
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них відвар робили і купали, примочки робили. Зараз 
таких нема, три колючки разом. Мама казала, в мене 
в дитинстві постійно був стоматит. Ми його так зараз 
називаємо, а як він називався раніше, я не знаю. Весь 
рот був обранений, слина текла. А тут бабка недалеко 
жила. Понесли, щоб змовила. Понесли до льохи [сви-
ні], льоха їла, і тою піною, що в неї з рота текла, по-
чали в мене в роті мазати. На ранок вже було менше, а 
коли три рази зробили, вже нічого не було. Молитвою 
і тою піною, що коло рота, [лікували].

ВРОКИ  Коли мене брат з дружиною забирали з полого-
вого, я виходжу в коридор, щоб винести їм свої речі, 
а вони кажуть: «Ой ти Надя, геть не змінилася, наче 
й не народжувала». І поки ми доїхали додому, я вже 
геть не змогла. Як зурочили мене! І мама взяла сито, 
свячену воду і свою спідницю. Спочатку вона три 
рази сказала «Отче наш» і три рази через сито мене 
скропила свяченою водою. Я не пам’ятаю тих слів, що 
вона сказала, але мені так легко стало, я наче з яйця 
вилупилась. Спідницею витерла: «Чим породила, тим 
і обходила». І я вже геть здорова стала. Вона мене за-
вжди вчила: на порозі покласти дитину, на порозі, 
на пелюшку чи на одєялко, якщо її зурочили. Вдома 
завжди свячений мак, свячена вода була, раптом що. 
А ще я пам’ятаю, у мого брата в колисці у голові до ща-
бля був хрестик прив’язаний, не на дитині, а у колисці 
прив’язаний. Щоб не зурочили, червону ниточку ди-
тині чіпляли, булавочку, монетки зашивали, бо метал 
наче відбиває.

с. Мар’їна Роща *
Записали Н. Петрова та А. Петрова 5 липня 2010 р.  
у с. Мар’їна Роща Миколаївського р-ну Одеської обл.  

від Грози Любові Юхимівни, 1939 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, УВО-
ДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Казали на таку жінку 
«тяжола». Вагітній жінці не можна переступати через 
канати, не треба красти, не дивитись на пожежу, бо 
червоні плями на дитині будуть, не лякатися, на покій-
ників не дивитися. Відмовляти вагітній жінці не мож-
на, бо миші поїдять. Нічого не можна з дому давати. Та 
навіть коли корова отелиться, три дні не можна давати 
нічого. Гроші не можна позичати. [...] Моєї свекрухи 
мама була баба-бранка. Йшла до породіллі і дитинку 
сповиває, і пупчик зав’яже. І на Пасху вона всьому селу 
пекла паски, бо в неї дуже получалося. [...] Пупчик ди-
тини зберігали. Коли буде йти в перший клас, даси, щоб 
розв’язало, і тоді йому буде все доступно в навчанні. 
[...] Жінка півтора місяці не повинна нікуди виходити, 
даже до криниці за подвір’я не пускали її. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, ГОДУВАН-
НЯ ДИТИНИ  Перша купіль: любисток, зіллячко якесь 
клали, качанчик кукурудзи ставили, щоб дитинка 
була, як качанчик, материнку можна. Воду треба було 
зранку винести під дерево. [...] Я тоді не знала, що ди-
тину треба у старе загорнути, а моя мама потім вже 
рвала зі старих сорочок, у старе замотувала. Пелюш-
ки, якщо постірала, до заходу сонця треба з двору за-
брати, щоб чари на них не впали. [...] Породілля мала 
прикривати грудь, коли годує, – від злих очей, може.

* Нині  – частина села Андрієво-Іванівка Миколаївсько-
го р-ну Одеської обл.

ХРЕСТИНИ, КУМИ  Дитину хрестили, як у кого получа-
лося. Мою доньку таємно хрестили, бо ми є комуністи. 
Хрестили в Пужайковому, я провезла до своїх батьків. 
У Миколаївському районі не було жодної церкви. [...] 
Кумів там брала, у Балтському районі. Калачем запро-
шувала. Їх також називали «нанашки», але це не ті 
нанашки, які на весіллі. Відмовитись не можна було, 
від хреста не відмовляються. Якщо дитинці погано, 
помирає, і тебе спіймали на вулиці, хоч ти циган чи 
хто – не відмовляються.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК 
ДИТИНИ  До бабки дітей возила. Бувало, в лікарні 
лежиш – нічого не получається, то ти йдеш до бабки. 
Помагало. Якщо погано спить дитина, кажуть, що до 
курей носять, але я не носила. Молочницю лікували: 
мати брала свій волос і протирала. Золотуху – заши-
вали золоті речі у такий кулончик, тряпочку, і на шию 
вішали. [...] Стара жінка клала під дитинку ножиці, 
бо дитина ще нехрещена, а має бути озброєна. А мати 
має шпилечку носити, щоб не зглазили. Свекруха мені 
казала: «Носи прикраси, тому що в тебе така робота, 
якщо щось не так, всі прокльони впадуть на кольця і 
сережки». [...] Зубик, коли випав, віддають мишці.

с. Настасіївка
Записали Н. Петрова та А. Петрова 15 липня 2010 р. 

у с. Настасіївка Миколаївського р-ну Одеської обл.  
від Лакізи Галини Іванівни, 1925 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітній не можна переступати через 
канати, щоб сухот не було чи щоб пуповиною не була 
обвита. Через поріг не можна воду лити, бо дитина 
буде рвати. Не треба кицьку чіпати, бо буде щось лох-
мате. Якщо злякалася пожару чи чогось ще, то хоча б 
ні за що не лапатись, бо буде пожар на лиці чи де. Тут 
одна злякалась миші – на лиці в дитини таке. Вагітні на 
кладбище не ходять, навіть якщо хтось у сім’ї помер, – 
вони не ходять. Вагітна жінка не може бути кумою.

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, БАБА-ПОВИТУХА  У  мене 
п’ятеро дітей, у моїх батьків було четверо. Коли пер-
шого народжувала, бабу-бранку брали. У больницю не 
було чим завести, а тут я не хотіла до врача йти, був 
тут один, Коновал його називали. Я  сказала, що до 
мужчини не хочу. Двоє суток мучилась, бабку брали. 
І парила мене, клала у воду. Усього нового не повинно 
бути, якусь стару матерію брали, у неї дитину загорта-
ли. А потім нове старалися, вже коли забирати додому. 
[...] Пупчик бабка-бранка давала, зав’язала, я потім ще 
в сім год дитині його давала, щоб його розв’язували. 
Казали, що, як розв’яже, буде розумна дитина. [...] Ве-
черю носили до бабки-бранки, поки вона була жива. До 
бабки-бранки вечерю несли в першу чергу. Вона не за-
мінювала вечерю, залишали просто. Баба-бранка була 
на хрестинах, вона ті букетики в’язала. Був раньше і 
васильочок, і такі квіточки. Невеличкий такий буке-
тик. Баба-бранка квітки продала і гроші собі забрала. 
Гості квітки собі забирали. У нас вона так просто сто-
яла, я у вікону не клала. Я другого коли народжувала, 
бабу не кликали. І квіточки тоді моя мама продавала.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В 
ЦЕРКВУ  У купіль любисток клали, кукурудзи качан 
клали, щоб був як качанчик. Воду з криниці брали. 
Раніше не кип’ятили, просто гріли. Розбавляли холод-
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ною. Воду з купелі так не виливали, особливо ввечері 
не можна виливати. Де-небудь під дерево [лили]. [...]
Жінці після родів [до] сорока днів не можна виходи-
ти. Тоді ведуть на вивід у церкву, шість неділь. Ні до 
криниці, нікуди. Криниця ж через дорогу, а дорогу не 
можна переходити.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ 
ВІД ГРУДЕЙ»  Якщо свого молока не було, давали 
коров’яче. У селі я не знаю такого, щоб чуже молоко 
брали, це у больниці. Я даже одного три дня кормила. 
Щоб молока більше було, треба було їсти більше рід-
кого і пити. [...] Дев’ять місяців груддю годували. Тоді 
дитина буде і лучше вчитися, і все. Як відлучали? Взя-
ли хліба, яєчко катили до порога, а тоді кажуть: «Пе-
реходь на свій хліб». І мама моя, його бабуся, забирає 
його, і три дні він там.

ХРЕСТИНИ, КУМИ  Хрестити везла у Покровку. Хрести-
ли, коли хто хоче. Клали кожух посеред хати, дитину – 
на той кожух, тоді мама каже: «Даю вам нехрещене, 
немолитвене, немироване, щоб принесли мені хреще-
не, молитвене, мироване, ім’ям найменоване». Тоді на-
нашка кладе гроші, потім нанашко кладе гроші. Потім 
вони, коли повертаються, кажуть: «Ми вам принесли 
хрещене, молитвене, мироване, ім’ям найменоване». 
Тоді повечеряли. Калачі і квітки обов’язково були. 
Тоді після вечері викупляють квітки і дають калачі. 
Особливо нанашкам дають калачі. Калачі не солод-
кі, прісненькі такі. [...] Кумів брали і три пари, і дві, 
а я одну пару брала. За хрещених батьків були мого 
брата жінка і моєї сестри чоловік – це першу дитину. 
Другого знов ті самі хрестили. А третій сильно болів, 
і мама мені каже: «Вийди на вулицю, кого першого 
зустрінеш, того і бери». А тут чоловік йде, сказав, що 
піде. А кума та сама. Одні куми могли всіх моїх дітей 
хрестити, а я в них вже не могла, бо вони – куми мені. 
У  нас один такий був: жінка в нього померла, а він 
одружився з своєю кумою. А це великий гріх. Убився 
її син тоді з трактора. І вона тоді покинула його. Ди-
тину через вікно продавали, да. Щоб воно не боліло, 
бо тоді перестало боліти. Я це не робила, а другі люди 
робили. Гроші за це давали, рубль чи два.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Носили до бабів, якщо 
хворіє. Та бабка, що в мене брала, вона дуже сильна 
була. І мамина сестра геть все знала, але вона у Троїць-
кому районі жила. До лікарів не ходили, більше до бабів. 
І переляк тільки бабки викачували. Як не спить дитина 
вночі, – несуть у курник до курей. Я забула, що вже там 
казати. І водою обмивали. А як хто навроче, ходили, 
щось примовляли, а то просто рубашкою своєю об-
тирали: «Чим породила, тим і обходила». Від золотухи 
сережки у вуха чіпляли. І ще було таке зілля, а яке – не 
помню. Якщо пліснявка у дитини в роті, витирали со-
рочкою. І волосом витирали. Якщо у дитини животик 
болить, то хто мизинчики [найменші в сім’ї], вони за-
гризають: «Гриць, я тебе загризаю. Ти мене раз, я тебе 
два, ти мене три, а тебе чотири…» – і так до дев’яти раз 
тричі. Пупчик загризають, той, хто молодший у сім’ї. 
Ще сирого буряка до пупчика прив’язували. Якщо ди-
тина сильно хворіла, носили на кладбище, але я не но-
сила. [...] Кажуть, людина врочлива, якщо мати другий 
раз до грудей завернула. Сильно то врочливе, навіть 
якщо на себе подивиться. І, якщо чорні очі, врочливе. 
Від вроків шпильку чіпляли. 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З 
ДИТИНОЮ, «ПОСТРИЖИНИ»  Якщо дитина не хо-
дить довго, водити треба від порога до стола в неді-
лю рано, до схода сонця. [...] Дитині до року не давали 
їсти рибу, бо довго базікати не буде. І  в дзеркало не 
треба показувати, чи щоб сліпа не була, чи щоб умна 
була. Кажуть, не треба дитину в ножки цілувати, бо 
ходити довго не буде чи не буде танцювати. Нігтики 
не різали, а обгризали, в неділю не можна це робити, 
бо взагалі в неділю не можна різати. [...] Стригли ди-
тину нанашки на рік. Нанашки – це хрещені батьки.

с. Скосарівка
Записали Н. Петрова та А. Петрова 9 липня 2010 р.  

у с. Скосарівка Миколаївського р-ну Одеської обл. 
від Готіної (Павловської) Любові Іванівни, 1953 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Вагітній че-
рез канат, через цепи не надо переступати, бо пупови-
ною замотається. Кота не бити, бо родиться волосате. 
Віником не битися. Воду нікому не подавати, бо води 
відійдуть. Якщо вже піднесла, то ставиш на стіл, а не 
в руки даєш. Якщо взяла щось без дозволу, то не при-
тулятися ні до чого, бо пляма буде. Якщо щось попро-
сиш, а людина не може тобі дати, немає в неї, ти роз-
вернулася, пішла, а вона тобі вслід землю кинула, – і 
буде дитина землю гризти. [...] Імена як обирали? 
Мені чогось понравилось ім’я Лариса. По телевізору 
десь почула, що це як ластівка. Син Павлик народився 
12 липня, а 10 липня – Петра і Павла [інформатор по-
милилася в числах]. А донька Анна коли народилася, 
мама захотіла, щоб була Анна Петрівна, бо тут була 
вчителька молодших класів Анна Петрівна: «Самосто-
ятельна жінка, і хай наша теж буде».

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Я  вже у лікарні народжува-
ла. Мого батька мама була бабкою-бранкою. Їй діти, 
яких вона приймала, носили вечерю на Святий вечір.
[...] Пупчик віддавали у роддомі, а тоді давали дітям 
розв’язувати, коли йшли у перший клас. Рано встали, 
оділися, поїли, і я їм дала пуп розв’язать. Якщо бистро 
розв’яже, буде бистро умственно розвиватись. І ще я 
старалася першою свою дитину завести в клас.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ  А коли я вже 
народила, забрали нас, мама готувала купіль, кидала 
пару листочків любистка і два качана товстеньких, 
щоб діти були повні і щоб їх любили. До года так, 
мабуть, купали. Перва купіль була без мила. [Воду] 
лляли під молоде плодове дерево. Після хрещення в 
той день не купають, а на наступний теж під молоде 
плодове дерево виливають ту воду. [...] Мені мама ка-
зала до тижня не виносити з хати пелюшки. Ну, у мене 
вони на терасі висіли. А тоді на заході сонця треба за-
бирати.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Мені мама ска-
зала кормити до семи місяців, тоді одлучати, і діти бу-
дуть розумними рости. До груді другий раз не можна 
долучати, бо буде дитина двоєдушна: сама врочлива, і 
їй вести не буде. 

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, ЛІКУВАННЯ 
ДИТИНИ, ВРОКИ  Рибу не можна маленьким дітям 
давати, бо до года не буде говорити. У дзеркало не по-
казувати до года, ввечері вище голови не піднімати. 
[...] Якщо не спить, казали до курей носити, а я про-
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сто перевертала на другий бік. До бабок ходили пере-
ляк лікувати. Якщо молочниця у дитини, мати косами 
своїми обтирала. [...] У ножки ставили чорний платок, 
під матрасик, і ножиці. Щоб «младенчик» не приходив 
і щоб янголи охороняли. Через сито поливала, сороч-
кою витирала – це від вроків. Взяли сито, взяли води, 
старалися свячену воду брати, сказали «Отче наш» і 
три рази збризнула. Ще там щось казали, але я не по-
мню. І витирали навідлі. Бувало, язиком злизували, за 
часовою стрілкою. [Промовляли]: «Сіль в очі, печина 
в зуби, камінь на груди – тому, хто дивиться перший 
раз, другий раз, третій раз», – це коли до корови сіда-
єш доїти. Та навіть коли нехрещена, на ніч все одно 
перехрестила, молитву прочитала. Зразу кажеш «Отче 
наш», а тоді кажеш на сон грядущий: «Гонь [вогонь] 
погас, Ісус Христос при нас, Матір Божа в головах, Ан-
гели по боках, Ангеле-хренителю, бережіть душу і тіло 
(ім’я) з вечора до півночі, з півночі до світа, от світа до 
будущого віка і ти Ісусе Христосе, і ти Матір Божа, бе-
режіть душу і тіло (ім’я) з вечора до півночі, з півночі 
до світа, от світа до будущого віка. Амінь». Зранку теж 
встаєш, кажеш «Отче наш», а тоді цю молитву: «Йшов 
Ісус Христос з великих небес, ніс трьох буденний 
[трьохпуденний ?] хрест. Перший хрест  – спасітєль, 
другий хрест – целітєль, третій хрест – врага победі-
тєль. Господи, допоможи новонародженій, хрещеній, 
мированій (ім’я) відігнати врага на сто сажен. Господи, 
ісціли і сохрани її від разних бєд і напастей. Амінь». 
Ці молитви мені мама передала. Мій дід там щось при 
церкві був, і бабка у церковному хорі співала.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, ХРЕЩЕННЯ ДИ-
ТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  
Якщо народилася дівчинка, чотири неділі не вихо-
диш на вулицю за ворота. Якщо хлопчик  – то шість 
неділь. І  до криниці не можна. [...] Я  всіх дітей десь 
так до трьох місяців похрестила. Хрестик вішали у 
головах. Хрестити їздили у Березовку, так спокійніше 
було. [...] За кумів взяли того, с ким більше спілкува-
лися. Запрошувати з калачем пришла. Я до того їй ка-
зала, що візьму за куму, не прийду ж я без согласія. 
Відмовлятися нельзя. Якщо дитина дуже хворіла, то 
можна і в піст хрестити. Кумів називали нанашки або 
хресна. Хто мене хрестив, мали в мене на весіллі бути 
нанашками. Якщо вони відмовляли, брали молодих. 
Я чула, що було таке, коли брали першого зустрічного 
хрестити, але в мене не було такого. Мама моя, коли 
була в Березовке, то було таке, що вийшла жінка на 
вулицю з крижмом і каже: «Похрестіть мою дитину». 
Геть сторонню людину. Я коли робила в конторі, там 
жінка, в неї двоє чи троє дітей повмирало, то потім 
чоловіку з роддома подавали через вікно, він давав по 
двадцять п’ять рублів, і тільки та дитина й вижила. І в 
хату вносили через вікно. Зараз вона – Чорна Марія 
Петрівна, її назвали, як маму. [...] Коли хрестили, ба-
буся ставила дитину на кожух, а тоді на подушку по-
серед хати. Куми ставлять гроші під кожух, дитина 
лежить. Я беру ту дитину і даю їм. Кажу: «Даю вам не-
хрещену, немолитвену, не миром немировану. Побачу, 
яку ви привезете». І вони пішли. Коли вони поверта-
ються, ми так жартома питаємо: «Ну що, похрестили? 
Чи ви до річечки і назад?» Вони показують хрестик як 
доказ і кажуть: «Повертаємо вам хрещене, молитвене, 
миром мироване». Тоді сідають за стіл. Мабуть, бабка 
була головна на хрестинах. Гостям наливають стакан-

чик, вони випивають і кладуть гроші на тарілку. [...] 
Бабка і квітку робила, кумам  – більш красиву, гос-
тям – таку звичайну. Любисток брали, айстри, кали-
ну. Потім цю квіточку можна кидати в купіль дитині. 
А гості в ікону ставили. Якщо взимку хрестять, беруть 
гілочку туї. Бабуся роздавала і калачі. Кумі дається два 
калача і квіточку. Якщо вона замужня, їй дають три: їй 
два калача і квітку і її чоловіку калач і квітку. 

Записали Н. Петрова та А. Петрова 9 липня 2010 р.  
у с. Скосарівка Миколаївського р-ну Одеської обл. 

 від Чорної Марії Григорівни, 1938 р. н.,  
мешкає у с. Богданівка Миколаївського р-ну 

Одеської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА  Син у мене один. Не знаю, чи було 
таке, що не можна говорити про вагітність. Про мене 
з перших днів знали, що я вагітна. Заміж я вийшла 
у 1957-му, а син родився у 1959. У нас трохи не було 
дітей. Прикмети такі були: не можна було три відра 
одразу брати, щоб не була дитина тридушна. Це наче 
коли дитина важко дихає. Пустих навіть не можна. 
Кажуть, що через канати, через ціпки переступати не 
можна, але я не знаю чого, і я переступала. Кицьку чи 
собаку вдарити не можна, бо буде дитина волохата. 
Красти не можна, щоб дитина не була воровита. Якщо 
вагітна злякалася вогню, то у дитини буде «вогник» – 
бувають такі червоні плями. Це мати побачила вогонь 
і взялася за це місце, де у дитини буде пляма. Вагітним 
відмовляти не можна, казали, що миші поїдять. На 
кладовище вагітні ходили, можна було.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Бабки-
бранки у нас не було. Ще до війни, у війну моя рідна 
бабка дітей брала. Вони потім їй вечерю носили, так 
заведено. [...] У  нас на народження дитини не гуля-
ли, не збиралися. Просто приїхала я, а тоді  – коли 
хто приходив. [...] У купель я кидала любисток, м’яту, 
качанчик кукурудзи, щоб товстий був. Воду з купелі 
тільки рано можна було виливати під дерево якесь. 
Пельонки не повинні висіти на захід сонця. [...] Жінці 
десь півтора місяці не слід було виходити. До криниці 
я ходила, не сразу, но ходила. Я ходила на вивід. Пішла 
у церкву, хоча не була така сильно віруюча. 

ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», КУМИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  Надо хрестити [дітей] хоть у три місяці, ма-
ленькими. Ми до півгода хрестили. Це заборонялося, 
тайно хрестили. Везли у Березовку, а потім, коли пле-
мінник родився, то сюди в хату запрошували хрести-
ти. Знаходили кожух, стелили в хаті, клали дитину, ті 
куми кидали гроші на кожух чи під кожух. Не знаю, 
що примовляли. Хлопчика должна хресна нести, а 
дівчинку – хресний. І в церкві так. Коли дитину при-
несли, одразу давали їсти кумам, вони йшли додому. 
А ввечері вже збиралися сім’ями, і запрошені. Дарува-
ли калачами, подарунками, квіточку давали. Хрестик 
дитини у шкатулочці зберігали чи під кроватку. [...] 
Мама моя робила квіточку, примовляла: «Просимо на 
хліб, на сіль, на квіточку, на горілочку». Моя мама це 
должна була роздавати. Парам дають по парі квіточок, 
а хрещеним  – по чотири. Васильки, всякі цвіточки. 
І взимку також, сушені квіти були. Ці квіточки гості 
забирали і казали, що якщо буде ця квіточка стояти, 
то не будуть вори лізти. [...] Я взяла свою тьотю, па-
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пину меншу сестру. Вона лише на сім год за мене стар-
ша. А  чоловік взяв свого друга. Брали просто своїх 
хороших друзів. Запрошували бути кумами з хлібом, 
один калач несли. Такий звичай, що відмовлятися не 
можна, але були такі, що відмовлялися. Було таке, що 
дитину продавали. Моя невістка у своєї матері була 
четверта, перші троє повмирали, і їй сказали, що коли 
народиться, щоб швидко брала за хрещеного першо-
го, кого зустріли. І  її через вікно продавали, потім її 
не одразу додому забрали, а спочатку  – у Стрюково 
[інше село]. Трьох дітей же поховали, то вже всього 
боялися, притримувалися. [...] Стригли у год хрещені. 
Я зберігаю ці волосики, навіть тої дитини, що в мене 
померла.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ПУПОВИНА  У мене онучка, яка 
в шість місяців померла, сильно хворіла. Їй ще при на-
родженні поставили діагноз – порок серця. Її возили 
до баби, в неї сухоти. Та баба щось позмовляла і ска-
зала, що треба о дванадцятій ночі піти на кладовище з 
цією дитиною набрати землі. Ми ходили. Там зарослі 
такі, дитина кричить, а ми йдемо до гробика рідних. 
Я до бабки своєї підійшла, взяли землі, купали дити-
ну з цієї землею, потім ту землю назад. І що?! Дитина 
померла. [...] Я не помню, щоб мені моя мама давала 
пупчик розв’язувати. Я своєму Саші, коли він до шко-
ли в перший клас йшов, давала пупчик розв’язувати. 
І тому синочку, що помер, коли йому мало б бути сім 
років, я взяла той пупчик і віднесла на могилу. Так я 
собі надумала і так занесла. Про онуків не знаю, чи 
невістка зберігала той пупчик, чи давала.

 ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Я пішла на роботу одразу, тоді 
два місяці було декретних. Діти були з маєю мамою. 
Магазин, де я працювала, був за чотири хати, я бігала 
його кормила. Годували довго. Сашу я раніше поки-
нула, тому що далеко тоді працювала. А Олега більше 
года. Мої діти в садочок не ходили, тільки Саша тро-
хи, бо мама моя тоді на норми ходила. Музюк і бутилу 
давали, навіть коли йому було вже років три. Квач не 
давали.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Дівчинка помирала у дванадцять год, 
то їй одягали віночок, біле платтячко. А  моя онучка 
померла у шість місяців, то її просто так гарненько 
вділи. А потім подаяніє даєш діткам такого віку, як та 
дитина, що померла. Я даю діткам того віку, як він був, 
коли помер.

Записали Н. Петрова та А. Петрова 9 липня 2010 р. 
 у с. Скосарівка Миколаївського р-ну Одеської обл.  

від Головченко Тамари Петрівни, 1939 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Не можна ва-
гітній через канати переступати, а я переступала, і в 
мене молодша донька народилася пуповиною обви-
та, думали, що задушиться. [...] Я навчилася змовляти 
младенчик. Там треба молитися спочатку: «І  Адам, і 
Аврам усе поле зорали. І Марія по полю ходила, всяке 
зілля садила, сіяла, поливала новорожденим, молитве-
ним, найменованому (ім’я). Я тебе змовляю з голови, 
з-під голови, з мозку, з-під мозку, з очей, з-під очей, із 
зубів, з-під зубів, із серця, з-під серця, з кишок, з усьо-
го тіла змовляю. Напущеною силою, напущеною на 
ворота, на очерета. Тут тобі не бувати, жовтої кості не 
ломати, красної крові не пити, білого тіла не в’ялити. 

Ідіть туди, де дзвони не дзвонять, і птиця не літає, і 
християнський глаз не заходе. Там собі гуляйте, там 
собі скакайте. Я  вас вимовляла, і всі святі помагали 
Божим Духом подихали». Отак я змовляла. Це у всіх 
різне. Нехрещених дітей брали, але воно не помагало. 
Краще раніше дитину похрестити, щоб могла його кру-
гом носити. У мене Сашко, онук, був хворий, у нього 
були сухоти. Я пішла до жінки, але вона відмовилась, 
бо там треба було йти вночі на кладбіще. І я сама пішла 
кукурудзами, огородами на кладбіще. Ідеш з дитиною 
до гробка, ставиш дитину на гробок і кажеш: «Мерт-
ві кості, дайте тіла на живі кості». Ставиш і піднімаєш 
тричі. А  коли йшла додому, взяла землі з тої могили 
у платочок, і у тій землі купати дитину. А тоді ту зем-
лю вернути назад. І я іду назад на клабіще, страшно, і 
не оглядаюся, не можна оглядатися. Онук маленький 
ще зовсім був, хрещений. Я його клала на гробок, де 
батько мій похований. Якщо золотуха, серги золоті чі-
пляють. Навіть якщо хлопчик – та й що? У мого сина 
була якась пліснявка у роті, баба Ліза його до поросяти 
носила, щось там змовляла і мастила тряпочкою у роті.

ХРЕСТИНИ, КУМИ  Дітей завжди хрестили, навіть коли 
заборона була, то таємно возили. [...] Кумів обирали 
по домовленості. Але якщо дитина сильно хворіла, 
так казали: «Кого першого зустрінеш, того і бери». Це 
помагало.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ, ПУПОВИНА, 
«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ», ЗАБОРО-
НИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ  У  купіль до дитини 
клали качанчик красної кукурудзи, щоб кров’яна ди-
тина була. [...] Водою через сито поливали свяченою 
від вроків. [...] Пупчики хранили. Коли дитина йшла 
в школу, давали, щоб розв’язав. Як розв’яже, буде 
грамотна. [...] Якщо дитину другий раз до грудей при-
класти, вона буде врочлива сильно, не можна заверта-
ти. [...] До року нельзя рибу давати [їсти], бо довго не 
буде балакати.

ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Петрівка
Записала Н. Жмуд 26 червня 2006 р.  

у с. Петрівка Тарутинського р-ну Одеської обл. 
від Мельник-Ашаган Параски Миколаївни, 1939 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Дітей при-
ймали баби. Свояки. У моєї свекрухи мама, напрімєр, 
то вона могла прийняти дитину. Скупає, наблюдає, 
розтирає, учить: от піймала за ручку і ножку, постави-
ла отак наперекрьост, шоб не спутана була дитина. Бу-
вало, шо дітей приймала одна баба, а було, шо різні, як 
ви, бувало, заслабли, не можете. Давали на платок, на 
плаття, хто гроші – шо хто міг. [...] Ім’я давав батюшка, 
а то було, шо самі, які наравилися. Є, шо дивилися по 
церковним калєндарям. 

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ, УВО-
ДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Родини були тільки 
бабські. Як вже чоловік прийшов, то не виганяли, са-
довили за стіл. [...] Як скупали дитину, то обливали 
свяченою водичкою. [...] В колисочку клали хрестик, 
навіть якшо воно не хрещене. Хто желає – поставить 
іконку. [...] Мама не йде [в церкву]. Вона вже, як буде 
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чиста, то тоді [йде]. Йде брати молитву, це видно буде 
по жінці, коли можна йти, коли чиста. Вона скупаєть-
ся, бере дитину на руки і йде в храм Божий. 

ХРЕСТИНИ, КУМИ  Хрестили, коли хто зготується. На 
хрестини йдуть вже і чоловіки. Калачів печуть стіль-
ки, скільки кумів. А посля, коли буде вже зготовлений 
стіл, дають накриті калачі платком. Як у кого полу-
чається. Хресні кидають гроші. [...] Колись була одна 
пара [кумів], а тепер є, шо по дванадцять. Це не гріш-
но – це почот дитині і батькам. Роблять по силі, хто 
скільки має. Перед тим як брати кумів, бабка несе по 
парі калачів додому кажному. Відказатися не можна, а 
до цього можна. В нас такого нема, шоб відказували. 
Хресні щитаються рідними. Нанашули – це нанашко, 
шо вінчав, свідєтєль. Як вмирають кровні батьки, ті 
[хрещені батьки] мусять стати їм за [рідних] батьків. 

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Білолісся
Записала Н. Гаврилюк у червні 2006 р.  

у с. Білолісся Татарбунарського р-ну Одеської обл. 
від Підопригори Клавдії Петрівни, 1926 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  І стірають, і мажуть, і шо хочи, то ро-
блять. Ну, діти нормальні, то й… Не можна бити но-
гою свиню, кота. Оце у нас на Паску, зара він вже… 
щас пожелий хлопец, жонатий, да загорівся мотоцикл 
у нього, а хазяйка була беремєнна, і вона прибігла бі-
гом, помагала тушить йому. І він свиню колов і рубав 
ножку. І шо ви думаєте?! Хлопець родився без ніжки і 
половина леця – пожар, прямо красна, пожар, пожар. 
Незя, незя! Рубать нельзя, неділя, празник, особенно 
Святий Ніколай Великий Чудотворець. На Ніколая не 
робіть нічого. Ніколаєв цих три. Це зимнього Ніколая, 
перед Рождеством, дуже великий гріх.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  У  мене була одна до-
чка, через гарман [тік] живе. Акушерка приходила 
перев’язувала пупа. А раніше бабки були. Я ще дівка 
була. Акушерка прийшла, а бабка вже прийняла ди-
тину і пупа зав’язала. Влізла баба в піч і сидить. А ми 
цей… Вона [акушерка] зайшла, глянула: «Хто при-
ймав? Де бабка? Де бабка?» – «А це ми, – кажем, – не 
знаєм! Нема ніякої бабки». А  вона: «Фу, фу, фу». Ну 
нема! Баба в печі заховалася, сердешна. Одвезли ту 
Ніну Олександрівну, одвезли [в лікарню] і самі при-
йшли. Ну шо ж?! Баба ж хочеть могорич випить. Сіла. 
А я була молода дівчина. Посиділи, випили. Понімаєте, 
ето шо?! Вона сама захотіла, щоб бабу привезли, а тоді 
вже акушерку. Бо раньше, раньше заведено, кушорків 
[акушерок] не було. Там, де я в 1926-ом годі родилась, 
аж при Руминій ще народилася. А тоді ж не було кушо-
рок. Бабки були – бабки-бранки. [...] Баба зав’язувала 
пуповину. Я вже не знаю як. [Тепер] ідуть народжувать 
в Татарбунарі. Там роддом. Реєструють урочисто.

ВРОКИ  Не знаю, шо робили, щоб не наврочили. Не 
знаю, шо робили чи не робили. А тепер то… І я зараз 
роблю. Знімаю зглаз. Я то не клала того своїй в колис-
ку. Мама моя, як родилась у мене Ніна, то мама клала 
ножик і ложку під подушечку, щоб не підступав дра-
кон ніякий. А тепер не ложать! Ой, хто там тепер те 
ложить?! Тепер хто там це споминає?! 

РОДИНИ  Теперечка не збираються. А  раньше збира-
лись. А теперечки і не знаю. А раньше збирались на 
родини. Збиралися жінки, а чоловік, було, якійсь при-
йде, то роздінуть догола! [Чому?] А я знаю! Так було 
раньше. А тоді посадять за стіл. А тепер, я вам скажу, 
шо не дуже роблять ці родини. Тепер не дуже. Оце 
приїхали да привезли. У  мене народилося, уже моєї 
дочки сорок дев’ять буде осьо, та старий могорич клав 
на роботі, то вона народила[ся].

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  
Тоді вже хрестини. За кумами йшов батько, а колись 
і баба. Думаєте, шо тільки народила, то вже й кумів 
шукали? Я скажу направду, що я свою хрестила, уже 
коли їй було місяців чотири чи п’ять, півгода. А тепе-
речки хрестять і в два года – як хто хоче, як хто може. 
[...] За кумів беруть, кого хочуть. Родичів, чужих – не-
має різниці. Хто хоче чужих, хто… Хто хоче – дві пари 
беруть, а хто хоче – одну. По три-п’ять пар не брали. 
У мене дві пари були з мого роду. Одна була двоюрід-
на сестра моя, і була ще нанашкою вона у мене, кума. 
А  плємєнник був, Шура, кумом був. І  ще кум Гриш-
ка там один – куми Марусі чоловік із подружкою там 
однею, тож Маруся, то була друга пара. У мене інших 
не було. А люди, як хтять, залишають [на нових дітей] 
або можуть нову брать. Куми і нанашки  – не одне і 
те. Як ідеш заміж і вінчаєшся в церкві, то беруть пару 
нанашул, свідєтєлі. У нас кажуть «нанашули». А тоді 
вже, як хрестять дитину, то беруть чи ціх, чи других, 
отак-от. Або нанашку беруть за куму, або нанашка 
за кума і ще когось. Обох не беруть, а одного з них. 
В церкву йдуть, там купують свічки і крижмо. Слово 
«нанашка» – давнє, тутешнє, може, молдавське. [...] На 
хрестинах бабка робила квітки. Бабушка і ще одна там 
в’яжуть такі три, чотири квіточки, скрючують і тоді на 
тарілки розносять, усім подають, а ті кидають гроші. 
Квітку взяв, а кинув гроші. Сорок штук, бува, [квіток] 
є, і всяк буває, стіки душ. Да, зараз роблять. Склада-
ються з, ну, осьо бузки настануть, на осінь  – квіти, 
дубки, чорнобривець і кусочок йолочки рвуть, як ко-
лись там. Як тепер хрестять влітку, то тепер-то квіти, 
а як вже осінню, зимой… Букетик зв’язують. Пшенич-
ку і колосок не клали. Оце дві квітки на тарілку кла-
дуть і дві стопочки. І розносять бабушки. Без хліба, 
пирогів. Дарують та і все. А люди кидають на таріл-
ку тільки гроші. А подарки спочатку дають. Як при-
йдуть, то зразу дають. [...] Ставлять на хрестини, шо 
хочеш, все. Теперечки у нас і похорон роблять… Шо 
там! Як свадьбу! І холодець, і котлети, і тюфтєлі, і хто 
шо бачить. Та столов накриває, шо там! Щас страш-
не! Там вже тарілка на тарілкє. Ставлять таке сухе, 
потом подають і голубці, і картошку чи курей, чи там 
гарячого дають. То там на столах, Боже мой! Каші не 
варять. Спікають. Осьо моя дочка за пагорбом живе 
там. Правнучок народився та хрестили. Ой, мама моя 
рідна, там така музика, такі танці, шо!.. Саша приїхав, 
та звідця там привіз… установка оця. Пригощають – 
і водка, і вино, і соки разні. Приїхали вони з Одеси, 
хлопці приїзжали, то понатаскували, шо тіки… Мама 
моя рідна!

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  В сороковий день? За 
молитвою [йдуть], у нас кажуть. Я вам скажу правду, 
шо я не ходила. Я нікуди не ходю, оце сидю у дворі. Що 
вони теє роблять ті жінки, понароджують та і сидять. 
Ну, гарна церква, та хто там ходить?! У нашу церкву 

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ  РАЙОН
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не ходять вони. Там тільки на Паску багато, на Рож-
дество, а такечки – ніхто. Кожну неділю там з десяток 
бабів прийде, а так не ходять.

Записала Н. Жмуд 25 червня 2006 р.  
у с. Білолісся Татарбунарського р-ну Одеської обл.  

від Стогній Марії Феодосіївни, 1939 р. н.

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  
Були вже акушерки. Я як родила дочку, то больниця 
була на ремонті, сказали, шо визивайте акушерку на-
дом. Дома родилася, больниці не знала, до ціх пор. 
А тепер як родиться, то йому в носі капають і в голову 
колять, і толку немає. [...]А бабів не було вже, а колись 
казали на них «баба-повитуха». [...] Дітей називали, як 
хто хотів, а колись – по-церковному. От мою дочку на-
звали Ніна, а секретар був неопитний та й не знав, як 
це, та записав Антоніна. 

РОДИНИ, ВРОКИ  Жінка родила, пройшло два-три дня, 
собираються родичі, раньше, кажуть, шо чоловіки не 
ходили. Казали, шо штани знімали чи сміялися, шоб 
вони не ходили. Но при моїй пам’яті такого не було. 
А зараз приходять і чоловіки, і жінки. У мене ше стар-
ша дочка є, вона в селі Глибокому, тут недалеко живе. 
Приходе вона до мене та й каже, шо є один хлопець, 
який хоче на мені женитися, він мулдаван. А я кажу: 
«Боже, шо я буду з тобою робити?! У мулдаван, як тіль-
ки родиться дитина, зразу придане готовлять: і одіяла, 
і коври, і машинку швейну. А  шо я тобі дам?! Я без 
чоловіка, троє вас, тебе візьмуть, а тоді скажуть, шо 
ти бєдна, а тоді наженуть». А зять приїхав і каже, шо 
нам нічого не нада, бо в нас усьо є. А в нас, у руських, 
такого не було, оце як наравиця дівчина, та й бере, а не 
питає, шо в тебе є. [...] Якшо дитину сглазили, то мама 
должна витерти дитину сорочкою навідлі, свяченою 
водичкою умити і дати попити.

КУМИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Лічно у мене одна [пара 
кумів]. Мені не наравиця, як багато, це – по-циганськи. 
Кого бачать: то – папа, то – мама. Так прийнято, шо в 
нас одна пара, а чого – не знаю. Нанашули – це свідє-
тєлі на свадьбі, а тоді когось одного берем за хресно-
го, тільки одного. Дарують дитині подарок, гроші. [...] 
Не в любе врем’я живі цвіточки є, а то листочки, ото 
пов’яжуть у пучечки і на тарєлочку, і стаканчик вина 
всім приглашонним, а ті вже кидають в тарілочку гро-
ші. Копійки [за квіти] – це мало, а так од душі [треба 
давати].

с. Лиман
Записала Н. Гаврилюк у червні 2006 р.  

у с. Лиман Татарбунарського р-ну Одеської обл. 
від Панфілової Тетяни Іванівни, 1956 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, РОДИНИ  Додержуються [звичаїв] 
молоді жінки, конєчно, аякже! В празники нельзя ні-
чого робить. Ні шить, бо кажуть, шо буде язичок при-
шитий. Різать нічого нельзя, надо отдихать. Вязать 
нельзя, бо дитина пуповиною закрутиться, на празни-
ки. Коли ходиш беремєнна, надо розговарівать, шоб 
не була німа дитина, надо книжки читать, шоб дитина 
умна була. [...] [Чи приходять жінки, як народиться 
дитина?] Ні, хто як. Сусідка приходить без запрошен-
ня, а там… Хто зразу гукає, а хто через тиждень до 
себе. 

КУМИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Беруть дві пари. Раньше 
брали багато. [Чому тепер менше?] А потому, что в нас 
подарки даряться, дуже багаті подарки дають. Я з Ар-
цизку, з Арцизкого району. Але там по-другому. Ото, 
прімєром, похрестили куми у мене, вони вже йдуть, 
як другі батьки. Ми вже вечерю носимо до них на Різд-
во, ми вже родаємося з ними. Ось, як свадьба, вони в 
нас на покуті, а то, які дні рожденія, проходім, вони в 
нас всьо время на покуті, а хлопчиків, як проважаєм 
в армію, вони обязатєльно должни бить, потому што 
це другі батьки, а у нас там – нє, похрестили та й за-
були – село Надєждовка Арцизкого району, там тоже 
смєсь: і болгари, і гагаузи, і молдавани. Сейчас в осно-
вному болгари там. Там калачі дають тільки кумам і 
подарунки тільки кумам. У  молдаван ще і різні всім 
дають. А тут дають калач і на калач, там чи пов’язочку, 
чи полотенечко, тоже по мєрє возможності – на хрес-
тинах. А  у нас там в Арцизком районі дають тільки 
кумам, а приглашонним не дають. Тут вобще в цьом 
селі без калача ні один празник не проходить. Раніше 
пекли. Тепер заказиваєм – скільки гостей пригласим, 
стільки калачів треба дать, подарки кумам. Беруть [за 
кумів] – хто як. Більше чужих людей, потому что рід-
ня єсть рідня, ми і так рівняємося з рідньою. У мене 
за оцим малим моїм – та, чоловіка сестра, кума, ми і 
так рідня. Коли «Наташа» кажу, коли «кума» кажу, а 
як чужа в мене  – моїх дівчат хрестили чужі люди,  – 
то тільки на «Ви» і кума. А  на сестру  – могу. Щоб в 
парі з друзєй, знакомих свого віку. Можно геть чужих. 
[«Стрічних кумів» беруть], як сильно больна дитина. 
Я через вікно купляла дитину. Три года дєвочкє було, 
вона сильно, сильно боліла. Сильно больна була ди-
тина. Батьки передавали нам дитину із хати надвір 
через вікно. І  я забирала дитину. Я  на одной работє 
работала з нею [матір’ю], і вона попросила. Вона [ді-
вчинка] вже хрещена була. І кажуть: «Продай її». Це 
так зветься, грошей не дають. А взамін – кукурудза, 
картошка. Заносимо дитину в хату: «Ми забрали у 
вас больну дитину, а даєм вам здорову». Забрали на 
себе всю болєзнь дитини. Дитина і пішла, і пішла. Ми 
стали кумами, а та пара [попередня] теж лишилася. 
І та пара стала нам вечерю носить, шо в церкві були. 
Уже школу закінчила дєвочка. У нашому селі не було 
цього звичаю. І зараз цей звичай знають. І взрослого 
тоже можна [продати], якщо сильно боліє, і взрослого 
можна. Воно помагає. Та дитинка стала рости, і така 
вредна зробилася дєвочка. Я не знаю, шо в неї було. 
Но її по больницях возили, вона всьо время не могла 
поправиться, вона худенька сильно була, вона не їла, 
вона скиглила всьо время, ходила, як оте паршиве по-
рося, така, ну, нікакая і всьо. Це було. Школу закін-
чила в прошлом году. Це їй шістнадцять років, а було 
три. Кумам купуєм шикарні подарки, а вони купляють 
нам. [...] Бабусі [на хрестинах] дають квітки. Бабушка 
дає квітку гостям. Вмочає у вино. Наливає чарку вина 
і дає квітку, а квітку цю вмочає у вино і бризгає по 
всіх, шоб на ранок не боліла голова. Щас це бабушка 
робить. А гості цій бабушкє ставлять в стакан дєньги, 
ну, хто скікі може. 

ПОХРЕСТИНИ  А  тоді та бабушка на ці дєньги купляє 
могорич на другий день і угощає цих гостей. А  ні, 
якщо поблізості є магазин чи бари, то посадять бабку, 
і гості везуть в магазин чи бар, і бабка там поштує. 
Це, як бабка нє соглашається, в колабатину [болото] 
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завезуть і оставлять там з коляскою. [Чи перевертали 
бабу в болото?] До цього не доходить. Бабки согла-
шаються. Другий день немає нахви [похрестини, по-
правини]. Це упирається в бабків. Бабка дає могорич. 
Тоді самая інтєрєсная гостя получається. Це виходять 
всі гості надвір. Коляска… А  ту коляску роблять… 
можуть і корито поставить, і ванну поставить, укра-
сить, можуть і камінчиків поставить, посадять бабку 
на камінчики, а можуть кожух застелить. Наряжають 
квітками. В старий одяг не одягають.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Як у тої жінки єсть 
дома ще хтось, [вона до сорока днів не виходить на ву-
лицю]. Як я приєзжа була, то у мене тут нікого немає: 
ні батьків, нікого, – то які ж там? Шо ж я могла? Як 
мені надо і в магазин, як мені надо… Сама ж кругом. 
А такі ж, як вони, сидять коло мамів, коло свекрухів, 
то, може, їх і не випускають. До сорока день не поло-
жено. В сороковий день іде в церкву. Я не знаю, я не 
ходила в церкву.

ВРОКИ  [Чи від вроків щось роблять?] Переляк, зглаз – 
єсть у нас бабушка. Вона мені сама спасала, хлопчик 
перелякався. Яйце викачували, молитву багато гово-
рить. Ходить ця жінка в церкву кажду суботу. Яйце в 
стакан свяченої води виливає, те яйце, воно отобра-
женіє дає те, чого злякалось. А взагалі, щоб не зглази-
ли, – одівать розпашонки наізнанку до трьохлітнього 
возраста і булавочку донизу головочкою зачіплять. 
[Чи кладуть щось, як купають?] Нє, не знаю.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Вечеря – це калач, обично 
несеться пустий калач до хрещеної. Ну, ми вже ста-
вим, як соврємєнность, ми вже ставим конфетки, пе-
ченьє. А уже це, вообще, молодьож даже ставить по-
дарок кумам. Малий несе до хрещеної, хрещеник несе 
до хрещеної[го]: «Просю, візьміть вечерю!» Там його 
угощають, садовлять за стіл. А назад – калач уже оста-
ється, а назад хрещені купляють подарки: хто костюм-
чик, хто рубашечку, хто штанішкі – це пока школу не 
закончить. Щас уже в дев’ятом класі діти стісняються, 
як уже взрослі.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  «Аіст 
приньос, в капусті нашол», – я своєму малому [кажу]. 
А він: «Шо ти мені, мамо, казки розказуєш? Шо я не 
бачу по телевізору, де ми беремось?» [...] [Як не слуха-
ють], крапивою наб’ю. Вони зараз нічого не бояться. 
Бабайка  – наподобіє баби-яги, страшна баба, баба-
йожка. Циганами. «Чужі дядьки. Дядько на машині, 
то заберуть», – [лякали].

Записала Н. Гаврилюк 30 червня 2007 р.  
у с. Лиман Татарбунарського р-ну Одеської обл. 

від Дмитрієнко Ніни Іванівни, 1925 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Я робила 
на медпункті санітаркою сорок вісім год і роди там 
принімала, бо потім поїде у Приморське, вона роде. 
Кажуть у нас «бєрємєнна». Вчора одна розказувала, 
одна жінка каже (я не знаю, що це за слово) «вагітна». 
«Породілля» кажуть. [...] Мамка родила чотирнадцять 
душ, а тоді вмерли, кажуть, свинка була. Так оце оста-
лось восєм душ, татко і мамка – десять. І тоді оце ми 
наплодили сім’ю, щоб була родина, бо ж вони ж кру-
гла сирота – татко. То це нас було восєм душ, а чотир-
надцять мамка родили.

КУМИ  На хрестини рідко ходила. [Скільки кумів бра-
ли?] Другіє тепер по парі беруть. Раніше по одній. 
Ось, мамка розказувала: таткові радив сусід, бідніше 
жили. А вони ж хрещені, і церква рядом, ідем похрес-
тим, бо у їх нема з чого хрестини робить, да похрес-
тили. Крижму сусід взяв та йдьом, каже, да батюшка 
свій похрестить, бо вони теж бідно жили, він, той, 
приїзжий. [Як кумів називають?] Кажуть «куми». 
Єсть у мене хрещениця, вона каже нам «хрещена». 
Кажуть  «нанашул[ка]», так те й називають, да. Я  не 
знаю, всі чи не всі. Раньше одна була пара, а тепер по 
дві беруть, да.

с. Нерушай
Записала Н. Гаврилюк у червні 2006 р.  

у с. Нерушай Татарбунарського р-ну Одеської обл.  
від Бойка Олега Георгійовича, 1946 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Було таке. Не лякай жінку, коли ва-
гітна. А тут кажуть, коли лякаєшся, ні в якому разі… 
всєгда руки робить тільки отак [розводить руками], 
лише не хватай за себе. Ой, ні в якому разі до тіла не 
торкатися, вважалося так. Наприклад, мати замітила 
таку прикмету: коли злякалася, ухватила себе за ногу, 
і в дочки зробилося пятно. Колись побачила пожар, 
дом горів, взяла себе за руки, там і родиме пятно по-
явилось. Так і других людей. Чогось люди придержу-
ються цього.

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  У нас є акушер-
ка або фельдшер. Є лікарня. Слово «бранка» не знаю. 
Пупорізка! Слово «пупорізка»  – це перевод слова 
«акушерка». Зараз воно висить – вивіска в лікарні. Не 
акушерка, а пупорізка. Ще у нас був головний лікар 
приймав, то він казав «пупорізка». Це термін прийня-
ли Міністерством охорони здоров’я. Просто почепи-
ли таку вивіску. Ви шо думаєте, це самодіяльність? Ні! 
Пупорізка – так і є! Раніше було – акушерка, а зараз 
почепили  – пупорізка. Так на українській мові. Для 
породіль. Може бути десять жінок. В  родзалі  – два 
кресла смотрові.

ХРЕСТИНИ (ОБІД)  Молдавани – шустрий, танцюваль-
ний народ. Дуже люблять танцювати. Якби ви побува-
ли!.. Роблять хрестини і свадьби у дві пори року – у нас 
осінь, весна, ще буває взимку. Як правило, після збору 
урожаю, тоді свадьби, хрестини, іменини, всі празни-
ки. Багатший стіл. Де я був в Росії, я такого столу не 
бачив. Картошка з м’ясом – печеня, картошка з м’ясом 
вариться, тушиться, томиться, голубці різні, єсть 
скручені капустяні, є в виноградному листі, як непо-
різаний це лист [молодий]. Хрестини починаються з 
холодних страв, починаючи з бурякових, морковних, 
капустяних, тоді пішли гарячі блюда. Крім печені, ще 
печений перець [фарширований], копченості домаш-
нього приготування, м’ясо, ковбаси, м’ясо свинини, 
з бараніни, кролятини, порося, кури, гуси. Популяр-
ний холодець з свинини, свинячих ніжок. Наостанок 
кажуть: «На коня!» Стакан вина і холодна закуска до 
нього – це обов’язково. І ще на воротях. Як добрі гос-
ті, то ше проводять до воріт і кажуть: «Ну, гай куме, 
на коня!». Якшо уже кажуть «на коня», то вже знають, 
шо кінець. Горілку теж п’ють, [та] здебільшого вино. 
Так хазяйни проважають до ворот на хрестинах, на 
весіллі. У нас називається – «поштують». Якщо хазяй-
ни просто так за шось, то це говорить про те, що їх не 
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відпускають, хоча і на воротах. [Кажуть]: «Ой, шось 
забули!» І назад! У нас кажуть по-молдавськи: «Гайла 
міні [давай до мене]» – «Гайла піні [давай до тебе]».

КУМИ  Можу вам розказати таку народну байку, як при-
їхали з одного села до свого кума, наприклад, в наше 
село. І сіли за стіл, на храм. В цей час приймають всіх 
нараспашку: і родичів, і друзів, і просто всіх знайомих 
і незнайомих. Всіх заводять до себе в хату. Хочуть по-
радувати, похвастатись добрим столом, показать, шо 
вони добре живуть, і свою гостинність показать. Звід-
ки б не були, хоч з самої Америки, завжди зустрінуть, 
і добре. Ну, продовжу сказку. Приїхав кум до свого 
кума в наше село. Той його стільки почтував, поїв, 
поїв. А  буває так, шо остається на ніч. Як це здалека 
приїхав, обов’язково і спати положать в окремій хаті, 
на великих подушках, і одіяло, шоб тепло було, у нас 
же прохолодно. Один день, другий день, третій день. 
А коли заїхав, поймав повозку, коней розпріг, голоблі 
стоять на кухні. Хазяїн вийшов, дивиться, сім’я велика, 
уже харчі кінчаються, а треба ще й жити цілий рік. Взяв 
тихенько, поки той спав, повозку на вулицю викотив і 
розвернув голоблями на вихід, і думає: той вийде та й 
пойме, шо голоблі на виход – пора їхати, поїде собі. Не 
треба розвертатись, давати назад. А кум вийшов і каже: 
«А шо, куме, оце у вас так само, як і у нас – неділю голо-
блі у двір дивляться, а неділю – з двору?!» Як хрести-
ни, обираються хрещені батьки. Раніше було до п’ять-
шість пар, тепер, як правило, дві пари. Це, мабуть, тому, 
що фінансові затрати. Получається так, що батьки че-
ствують кумів, то єсть хрещені батьки своїх дітей. От 
похрестили сина чи дочку, то прилюдно на хрестинах 
дається калач, вручається калач, не просто калач, а тан-
цюють з танцем. Вручається калач. Два калача – чоло-
віку і жінці. З  одної сім’ї чоловік  – хрещений батько, 
і жінка – хрещена мати – з другої сім’ї. З різних сімей 
складається пара. Получаєш чотири чоловіки. Дають 
два калачі і тій парі, і тій парі. А на калачі обов’язково 
должен бути дорогий подарунок, починаючи від ковра, 
кончая костюмом. Килим персидський – і тому, і тому 
обов’язково. На сім’ю дається один подарунок. Дають 
так, шоб було рівнозначно. Можуть подарувати ки-
лим, цінності. Як правило, перед тим договорюються: 
«Кума, шо тобі подарувати?». Може, кумі понравився 
костюм, то там і беруть. Це від хазяїнів залежить. Це 
батьки дитини дарують. Зараз форми ці міняються, 
може і бабушка піднести, нічого страшного.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Люди придержують-
ся цього [сорок днів]. Знають це і виходять в церкву. 
З дитиною іде в церкву. У нас всі додержуються, ма-
буть, на молитву, причащаніє. Вона іде і сповідується 
перед батюшкою – я цих подробностей не знаю.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Імена дають дітям різні. Зараз 
пішли такі, новомодні. Після мене пішло. До мене 
Олегів не було. Олег, Світлана. Зараз уже пішли – Ан-
геліка, Стелла, Роберт, Катерина, Наталія, Вікторія. 
В основном дивляться на фільми. Єсть обращаються 
і к святцям. От у мене дівчинку-сусідку назвали Єф-
росинія. А  давніші  – Пелагея, Палашка, Прасков’я, 
Анастасія, Горпина, Килина, Софія – Софія (молдав-
ське), Маруся (молдавське), Домініка, шо означає бо-
жественна. Чоловічі імена – Василь, Михайло, Степан, 
Іван, Петро, Іонол (молдавське), Василіка (молдав-
ське), Дмитро, Митя (і українське, і молдавське).

Записала Н. Жмуд 28 червня 2006 р.  
у с. Нерушай Татарбунарського р-ну  

Одеської обл.  
від Арабаджи Євдокії Лонгвинівни, 1933 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  Мене приймала баба, а 
дочку – вже акушерка, хоч із горем. Всі чотири бра-
та тоже приймила бабка, даже молодшого в 1948 году. 
[...] Як мама ходила бєрємєнна, то я не знала цього. 
Ото пішла за бабою, а були такі бурнузи  – куфайки 
кльошом. А жили просто. Була одна хата, нас вигна-
ли з хати. А ми босенькі, голенькі, так всі тоді жили. 
А тоді закликали нас в хату, баба показала, шо, мол, 
найшла в бурнузі. Я була зросла, але не знала, шо це 
діти родяться. Не знали, шо тато з мамою сплять, і це 
буде дитина. І  ніхто нічого не розказував. Мама по-
стоянно скривала. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Батюшка давав імена, коли ро-
дився, по-церковному праві. Йшли до церкви, брали 
молитву. От мій дід родився одинадцятого сентября – 
Сєргєя, це великий пост, даже рибу не можна їсти. 
Я  уроджена тоже на Явдохи, чотирнадцятого марта. 
А щас – ні. Хто шо хоче. 

РОДИНИ  Я в 1955 году ніяких родин не робила, ото взя-
ли водочки, трохи поїли, дитинку охрестили і всьо. 
Приходили самі жінки. Чоловікові нічого не казали, 
ото сідав за стіл. Приходив якийсь ближній. В  моєї 
дитини не було даже пільонки, ото принесли якесь з 
клоччя, з шерсті ткали. 

КУМИ  Прийнято брати пару кумів, а як вже хочуть чи 
просяться… Коли куми ідуть, то їм дають квітки, ка-
лачі. Як нема квіток, то роблять якесь сухеньке. Ди-
тину замотали в якісь тряпки, пододіяльники, хто в 
шо. Як похрестили, ми вже принесли подарки. Січас 
дають шикарні подарки, а калачі – тільки хрещеним. 

ВРОКИ  Від сглазу свяченою водою збризкать, а якшо 
вже сглазили, то до бабки веде, вона і від страху шеп-
че. Коли я була молода, то дуже по свадьбах гуляла. 
І мені раз стало геть плохо. Я не п’яна ше була. То ви-
вели за хату, посцяли, витерли, і стало легше. А зараз я 
в церкву хожу. Хрестик должен бути всьо врем’я, шоб 
не сглазили. Я до сглазу дуже… От одна жінка похва-
лила мій костюмчик, а мені стало плохо. А вона мені 
прямо в глаза сказала. 

с. Трапівка
Записала Н. Жмуд 30 червня 2006 р.  

у с. Трапівка Татарбунарського р-ну  
Одеської обл. 

від Цегер-Білої Євгенії Петрівни, 1931 р. н.

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК, ПУПОВИНА, ВИБІР ІМЕНІ 
ДИТИНИ  Возять в райони. Я  родила двоїх в боль-
ниці. Я  тоже в больниці родила. [...] Пупок ховала в 
платочок за віконку. Як дитина уже цікава, то давали 
розв’язать. [...] Ім’я дають, хто які хоче. Але я знаю, шо 
моя дочка Оля – на Святий вечір імінінніца. 

РОДИНИ  На родини приходили свої, тільки жінки, 
вони несуть тарєлку муки, пєльонки, а як хазяїн іде, 
то несе два яйця. Чоловіків нельзя [пускати на роди-
ни]. А  вони кажуть: «А  ми шо, несовмєстні? Це шо, 
не од нас діти? Ви, – кажуть, – грєшні. А батюшка в 
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алтар жінок не принімає, тільки чоловіків». Каже, шо 
ми грєшні. По-нашому, ми кажемо, шо чоловіки грєш-
ні, а по Євангелію – жінки. Мене відвідали свекруха, 
свекор, а як молодьож приходить, то стіл накривають. 

ВРОКИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Шоб 
не наврочити, бінтіки дєлають із лєнт. Як похристять, 
то має хрестик. Як увечері йдуть додому, то посуду не 
забирають, даже прийде позичить, то оставляє свій 
фартух чи платок, а потом забірає, шоб дитина не пла-
кала. Під подушку клали гроші, хто приходив, шоб 
купляла собі сна. Яка наврочлива людина, то вона 
скаже, то нічого [не буде]. Мама її каже: «От уже які 
качки чи курчата!» – то вона не дивиться. Якшо казати 
людям, шо ти наврочлива, то не будеш наврочливою. 
[...] Якшо мама давала грудь і одлучила, потом стало 
жалко і вона дала опять грудь, то ці діти – наврочливі. 
Називається «заворотливі». Треба до батьків оддавать 
дитину, шоб відвикло од груді. 

КУМИ  Кумів просять з калачем, полотєнцем. Кума вже 
набилася сама. Штунди кажуть, шо ми не увєруючі, 
оце діти їхні стануть десь в очєрєді да: «Господі по-
мілуй, Господі поможи», – аж протівно слухать. Воно 
вже не нужно. Я  брала одну пару, а тепер беруть по 

двоє. Чи шоб подарки носили?.. Кумам дарять: кумі – 
на плаття, кумові – рубашку і калача. Коли замуж іде 
похресниця, то кумів дорють, купляють дорогі подар-
ки: «Десь у наших молодих є мама чи тато хресний, да-
рим їм на хлєб, на соль, на чесний подарок». Тоді куми 
благодарять, дають гроші. Коли діти кумів женяться, 
то це не вредно. А  вредно, коли кровні, тоді не везе 
в жизні, скандали. Мало хто сходиться. От у нас тут 
женився чоловік на жінці з другого села, у неї дочка, 
а в нього – син, вони зійшлися, то це можна, бо вони 
не кровні. 

БАБА-ПОВИТУХА – ЦІЛИТЕЛЬКА  Мамина тьотя при-
німала роди і лічила, у мене була псамка [?] – горб, лі-
чила. Ця грудь виша, а ця – ниша. Вона шептала-шеп-
тала, ломала, – я не горбата. В кого вона навчилася, я 
не знаю. Звалася вона, баба Марфа-лєчєбніца. Пупок 
в’яже ше бабка, ниткою шовковою, мєсто викидають 
в туалєт чи закопують. Дев’ять днів бабка ходить за 
породільою, сама купає, дитині – наперехрест руку з 
ножкою, вижимала, шоб позвоношник ровний був. 
Єслі даже позвоношник неправильний, то вона паль-
цями зіжме, воно хрускає, то він стає на мєсто. Дити-
на нормальна, не боліє. 
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смт Градизьк
Записала М. Курінна 18 травня 2012 р.  

у смт Градизьк Глобинського р-ну Полтавської обл.  
від Безверхої Зінаїди Єрмолаївни, 1940 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Знаєте, жінки робили все. Ну, казали, 
якщо несподівано спалахнуло, то не можна фататься 
за себе, бо тоді може на дитині плямки бути червоні. 
«Вагітна» і «беременна» казали; «після родів» казали 
[на породіллю]. [...] [Чи можна за формою живота 
визначити, хто народиться  – хлопчик чи дівчинка?] 
Да. У кого – нижче, у кого – вище… Хлопчик, [якщо 
вище]. Дєвочка, [якщо нище].

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ, КОЛИСКА  [У ваш час уже народжували в по-
логових будинках?] Да, да. [...] І повітуха була, і в степу 
народжували. Самі і оці ж баби, що разом працюва-
ли. Було таке, але мамка не казала, шо вона родила в 
степу. Бабку гукали. Спеціальні ж бабки були. Як вже 
їй плохо робилося, чувствовала вона, що плохо… Ну, 
між ними на роботі були такі жінки, шо… [Чи роз-
повідали, як повитухи пуповину перерізали?] Нє, не 
розповідали. Я вже народжувала у [19]71 році в нашій 
новій больниці. [...] [Як уперше купали немовля? Чи 
використовували трави?] Да. У  чебреці. Ну, щоб ди-
тинка очищалася, щоб було все чистеньке, щоб тільце 
ставало таке розовеньке. Всякі трави дєлалі – і любис-
ток, і всякі трави. [...] Я зимою родилася на Миколая 
зимнього, то на печі зробили як ото ночви, як корито, 
і шо воно отак гойдалося. Оце там я і спала у тому ко-
риті. А у кого підвісено було. Знаєте, раніше в хатах не 
було такого, як тепер. Тепер все ж культурне та таке… 
Раньше підвісювали до потолка і гойдали, «колиска» 
називалася. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  [Чим лікувалися жінки, коли боліли груди 
під час годування немовляти?] І алоєм мазали, цвіток 
такий – алой. І медом мазали. Нє, я сіллю не мазала. 
І  щоб груди не простивали… Захолонуть, а потом 
мастіт буде.[...] Підгодовували дитинку. Молочко, тіки 
таке, шоб негусте. Коров’яче [молоко]. Козяче нізя 
рано дитині давать. Коров’яче. І то – разводили з во-
дичкою. Молочка більше. Наприклад, один к двом або 
к трьом. Трошечки [цукру]. А тоді манку рідесеньку. 
Тоді ж не було оцих смесів. Тоді як місяць-два  – рі-
десеньку маночку давали. Сочки. [З якого віку почи-
нали підгодовувати картоплею, борщем?] Десь місяців 

п’ять. А то як мамка було каже: «Нажую хліба та зро-
блю кульку таку та й встромлю тобі в рота». Да, да, 
вдвоє в марлєчку, каже. А тоді ж печеньячка не було, 
тіки хліб. «Встромлю, – каже, – і ти мовчиш, смокчеш 
собі». [...] [У якому віці відлучали дитину від грудей?] 
Ну, смотря яка дитина, як те… І  як у матері моло-
ко є. Ну, і до двох год [могли годувати]. Ну, лякали: 
«Нема, – кажуть. – Забрав». Обв’язувалися, [щоб мо-
лока не було]. Ну, смотря як у кого молоко перегорить.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Було. Уже і при 
нас казали, шо шість неділь не можна пелюшок на-
двір вивісювать. Казали так. [Чи мусила породілля 
обов’язково ходити в хустці?] Да, да. Ну, уже в наші 
времена не дуже дотримувалися. Було уже хоча б до 
неділь трьох, а потім вже вивісювали пелюшки. [Чи 
дозволялося жінкам ходити до колодязя до 40 днів?] 
Тоже не розрішали.

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  [Чи бувало, що після народження 
позашлюбної дитини мати позбавлялася її?] Ні. При 
мені такого не було. І подруг таких не було. Ну, а так 
десь на селах казали, шо покинула дитину, десь на-
йшли дитину. Такі були случаї. Казали, судили. Ну, а 
у нас такого случая я не помню, шоб в Градизьку… шо 
казали, покинула дитину. Такого я не чула.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Хрес-
тила. У мене бабушка-сусідка таємно носила. Тут при-
їжджав десь батюшка, і вона носила. Сама бабушка 
похрестила та й усе. А кумів записали та й... [...] Ну, 
як… дружили з ким… [Родичів] брали. Тіки нерідних. 
Шоб не брат, не сестра. Це, може, двоюрідні, троюрід-
ні. А шоб рідні – нє. Ні, казали, що рідних не можна. 
[Кума] приносила крижму. Записували дитину, кум 
платив там усе. Це ж ми. А як стали трохи багатьші – і 
хрестики дарили, і все… А як в наші времена – такого 
не було. Ото крижму і більш нічого. [...] Да. Гуляння. 
Годовщину. Хрестика вистрігали серед головки. Ма-
ленький. Хрещені. Батько хрьостний. Та було. Мили 
і ножки, і ручки [горілкою]. Да, щоб здоровий був та 
щасливий. Оце ж так казали. Щоб було все добре. Да, 
а тоді гуляли. 

ІГРАШКИ, ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  У  кукли ́  – дівча-
та. Кукли́ сами шили. Чýлку… Як оце носок, а тоді ж 
чýлки такі були, які вже попротоптувалися, шо дірки 
такі, шо їх викидають. Що вже шили, шили їх, лата-
ли, латали матері… А тоді ми напихали туди тряпок 
і робили кукли ́, шили. Пришивали ручки, тоже такі 
вузеньки. І оце у нас такі були кукли́. Тряпочками [на-
бивали]. [...] Грали в жмурки. Грали в той… Ховалися. 
А зимою – це по вулиці санки ́. І по дорозі каталися, і з 
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горки з’їжджали. Всяке було. [Де санки брали?] Дома. 
Древ’яні були. Батьки робили. Де ж ти візьмеш?.. 
[Хлопці й дівчата] гуляли разом. Ну, це як трохи стар-
ші стали, а меншеньки – ще не дуже. А тоди вже ра-
зом. По вулиці нас хлопці катали на саночкáх оцих.

Записали М. Курінна та І. Коваль-Фучило  
18 травня 2012 р. у смт Градизьк  

Глобинського р-ну Полтавської обл.  
від Деркач (Неїли) Ганни Кирилівни, 1940 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  «Вагітна» і  «беременна» [казали]. 
У нас українська мова така, що слово – одне, а понят-
тів  – багато. Ведро, цеберко, наприклад, цябриня… 
Діти виховуються, коли жінка вагітна ходе. Шоб вона 
не робила. Мати співає – дітна обов’язково співає. І по 
животу надо гладить. «Ти мій ласкавий…»; чи «Ти моя 
ласкава, я тебе люблю…». Це дуже, дуже передається. 
Це як дитину тільки привезли з лікарні, вона вже по-
чинає: «А-а-а-а», – бо воно вже привикло до колиско-
вої. У  мене чоловік щось робе і по брові поправляє. 
Народився перший хлопець, 5  300 я родила… І  оце 
він шо не робе – і за брівку. Кажу: «Ти собі вичухав 
і дитині. Ну шо це у вас за поріддя таке?!» І співа. До 
того співа! [...] Як гострий живіт, кажуть, хлопчик, а 
як круглій, – дівчинка. 

ПОЛОГИ  Ну, у нас, наприклад, в [19]58-му році ми тут у 
Градизьку хату купили, то у нас лікарня за дев’ять кі-
лометрів була. Свого ФАПу не було. В лікарні вже при-
ймали, а як не хотіли в лікарню… Таких було багато. 
Тоді ж декрету не платили. Хто ж поїде туди? Туди ж 
треба їсти варити, нести… А  жнива йдуть… Звечо-
ра – наряди, а зранку рано на роботу… То дома пере-
родила, сказали только, шо отак і отак – дитина наро-
дилась… То дома приймали. Полежали, і все хорошо. 
Тоді вже визивають. Кіньми приїжджали, машин же не 
було… А як свідоцтво, то у сільській раді. А справки… 
я не знаю, чи требували, чи не требували… 54 санті-
метра… Кесарево робили. 1  травня у півчетвертої 
ночі почала родить, а п’ятого у пивп’ятої зродила. Оце 
стільки я промучилась. Я  поступила 30  квітня, були 
практиканти, і так зраділи, шо їм роди приймать… 
А я кажу: «Я потерплю, а родить не буду…» – «Та таке 
не може буть…» – «Я, – кажу, – потерплю». А тоді ж – 
1-ше травня, всі йшли на парад обов’язково. А  мед-
сестра, вона і практикантка була, і ходила беремен-
на. Вона родила у [19]63 році, і я – першу дитину. То 
скільки я кричала! І  перші, і другі святкові дні, 3-тє 
пройшло – не родила, 4-те пройшло – не родила. Ото в 
півп’ятої вже до того кричала, до того кричала… І вже 
надвір виходила, ми на першому поверсі були… Бра-
ла камінці, підіймала – і туди, і сюди. Кажуть: «Піді-
ймай – швидше ти родиш». Но ніде нічого. До того болі 
були, шо хто знає. Так вимучалася. А після того ноги 
відібрало. Я три дні лежала. А геніколог, він і головним 
лікарем робив, каже: «Ну шо?». – «Та, – кажу, – кольки 
кругом». – «Ну, то нічого». Виписали. Виписали, а я ж 
ногами не іду. Тоді ж знову забрали. Такі ж болі! У нас в 
роддоми генікологія була, положили в генікологію, 90 
уколів зробили. А воно, шо вони ввели, я ж не знаю. 
Може, новокаїн?.. Та побула я три дні, виписали. Іти 
додому, а я ж не дитини не можу взять, нічого. Матка 
виходе і все. Це страхіття якесь було. 

ПУПОВИНА  [Як повитуха перерізала пуповину?] За це 
не знаю. Знаю, що бинти були… Не бинти, а марля, 
велике було… То різали його… То тим перев’язували. 
А зеленкою обмазували. А як не було… У нас – чісто-
тєл, так чістотєлом обмазували у більшості або горіл-
кою. Ото як санітарна обробка. Оце так баби обробля-
ли. А після того вона полежала, ждуть, поки місце зі-
йде. Місце зійшло, тоді її переодягають у чисту сороч-
ку, дитину купають і зразу давали дитину годувать. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Давали грудь. Не так, як у лі-
карні: сутки пройшли, і дають годувать. І мастіт, і все 
там получається… Десь через дві години, поки мати 
відпочила… А потім дитину давали, і мати годувала. 
А шоб гарно пройшло очишення організму… У біль-
шості до дев’яти місяців дитину годували. А  макси-
мально… У  нас жінка до чотирьох років годувала, 
шоб не беременіть. То дитина була… Воно таке сухе 
було, таке худюще, шо хто знає… Молоко перегорене, 
шо воно буде?.. Вона сама себе берегла, шоб не забе-
ременіть, а дитині – вже то перегорене молоко, воно 
вже не то… Утягували груди платочком. І оце груди 
мазали часником. І за два дні молока не ставало. [На-
віщо часником мастили?] Я не знаю. [Що робили, щоб 
позбутися болю в грудях?] Примочки клали… Із го-
рілки компреси клали і мочу клали. Багато помагало. 
Причому, як пухлина є у груді, така незамітна, мане-
сенька-манесенька… І зразу на операцію… А люди не 
йдуть на ту операцію. Поклали мочу, на другий день – 
горілку, компрес. І де ділось – рассосалось. А більше 
то мед прикладають. На листочок капусти… Не ли-
цева сторона, а тильна. Товсте оце реберце зрізають 
і там мед наложують, і оце прикладають, цалафанку 
одігають. І як уколи ж як дають. Інколи гарно дають, а 
другий раз – так кров витягається, таке тверде і синяк. 
А мед приложи – і все. І грижа позвонка: є внутрішня, 
а є зовнішня. Як яйце по позвонку качається. А оце ка-
пустину і мед приложи, укріпи… Я дуже багато людей 
лечу… І як наружня, то за три рази не має цього яйця. 

ВІДВІДУВАННЯ ПОРОДІЛЛІ ПОВИТУХОЮ  А  вона 
[повитуха] цікавиться, як воно очистилося. Воно ж 
до місяця очищається… Місто то зійде, а шоб різко 
отак чистилося… Воно ж тихенько, тихенько… Про-
йшло дві неділі – знов покрапало… А вона дивиться: 
уже чисто все… чиста матка. Но буває, шо матка не 
на місці. Вона бере… Лягає людина на рівному, тоді 
ноги піднімає отако, як до стінки стає. І отак вона із 
низу живота той живіт піднімає, шоб матка стала… 
Вона отак руками все врем’я піднімає… І вона должна 
полежать, ото хоч тиждень… А тоді ув’язувалася вона 
поясом, і тоді матка стає на місце. Це без медицини 
отакі були обряди. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Раніше обирали оті, шо старо-
винні імена: Марія, Ганна, Олександра, Настя багато, 
Хрестина. Ну, а раніше, ще раніше – батюшки давали. 
Які вони дадуть, то ото й все. Бо були провини, нена-
виділи, і ото такі імена давали. Хтось десь шось украв, 
когось десь ізнасилували… Кого де ізнасилували, того 
вже сім’я йде, вона не в пошані. Хівря, Приська, Хімка, 
Харитина, тоді ж Палестина… То Палестина у нас дер-
жава є, а то ж Палестинами називалися. Оце такі, шо… 
Лукер’я… Тоже воно таке, шо негодне… Марія, Олек-
сандра, Анастасія  – це були по календарю, як святії 
імена. У більшості – Олександр, Миколай, Володимир, 
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Петро, Іван… Іван не виходило ніколи. Михайло. Оце 
все ті праздники святі. То треба між однім праздни-
ком і другим, де близько. Ото які імена ідуть, ото такі і 
треба. Якщо Михайла, – то треба Михайлом називать. 
А якщо Івана чи Павло, – то оті імена. То ж і молитви 
ідуть. І в церкву ж вони ідуть, і ставлять свічку до тієї 
ж ікони, мілостиню дають. Дають гроші і просять, шо 
поможіть нам… А як тепер – то Анжела, то Сніжана, 
то ше шось… До чого воно відноситься? Я не знаю.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Хто був старшою друж-
кою, того брали кумою. А хто був старшим боярином – 
того кумом, ото то… А куми сплачують. Хто куми – ті і 
сплачують. І вони ж на свадьбі цієї дитини тоже будуть 
почесними батьками. То вони довжні, оце так… [...] 
А хрестили… Як дитина спокійна, то до місяця можна 
підождать. А якщо спішать, то дев’ять днів пройшло… 
Мати не заходе в церкву, вона ще не очистилась, а несе 
почесна мати – та, шо кумою взяли. Вона несе в церкву. 
Дають крижму, ну, і рушник же ж обов’язково. 

«ПОСТРИЖИНИ»  А пострижини… Рік як пройде – тоді 
стрижуть. А  тоже батько хрещений. Бере ножиці… 
Не жінка стреже, а мужик. І  беруть, волосики той… 
І зберігають його. Просто відрізали і в конвертик той 
кучерик. Нікому давать цього волосся не можна, бо 
на таких волоссях роблять погані справи. Як постри-
жини – тарілку кладуть. На тарілку кладуть ручку, зо-
шит, карти, горілку, книжку – і шо вона перше возьме. 
Шо вона возьме, то запам’ятовують. І ключі, раніше ж 
тоже трактори були. Шо буде. Запам’ятовують, то вона 
собі професії обирає. Ну, а як співпадає чи не співпа-
дає, я не знаю. У нас, наприклад, моя внучка взяла руч-
ку. Гарно вчиться, дуже гарно вчиться, отако. А другий 
взяв горілку і ото тре язика, значить, п’яниця буде. Но 
не стало п’яницею. Так шо не співпало. 

ІГРАШКИ, ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Робили кукли з ма-
терії. Оце накачали з корови волосу. Кульочок такий 
маненький. Тканиною взяли. Отак хрестиком зроби-
ли. Тут очі поставили, тут рот – полосочка. А тоді за-
вязували платок, тоже з тканини. А тоді тканина була, 
отако пришили, вона спадала – це руки. Ноги робили. 
Спідниці робили. [...] Жмурки були, м’ячі… м’ячі ро-
били. Не було ж отакого резинового м’яча. А  отако 
зчесали, як чиста корова була… на фермі робили. На-
чесали і отак качаєм, качаєм, трошки водички і знову 
качаєм. А  тоді трошки як припалим, наштрикнем, як 
припалим. Оті волоскі як припалим, і вони не той… 
не розсипаються. П’ять метрів відійти, а тоді сім ямок. 
І оце ми качаєм. І довжно, шоб у крайню ямку попало. 
І ото як попало… оце всі перекачуємо. У кого попало, 
той кидає один, він, м’яч, а всі тікають. А він вгору під-
кинув, а той… влучив той м’яч. А тоді, в кого ударив, 
стає ведучим. А то «Коровай» у нас було, хай: «На Га-
лини іменини спекла мама коровай, отакої… – вона і 
зарядка зараз. – Отакої ширини, отакої висоти…» – це 
ідем ми по колу. Як вас звуть? [Марина] «На Маринини 
іменини спекла мама коровай. Коровай, коровай, кого 
схочеш вибирай, – опустили. – Отакої вишини, отакої 
ширини, отакої товщини. Коровай, коровай, кого схо-
чеш вибирай». Стають у коло. То ходили по кругу. Веду-
чий – у середині. Це співають, а той стоїть, чії іменини, 
у кругу. А тоді розкручується, заплющені очі. А тоді ви-
бира із зав’язаними очима кого-то… А взимку як гра-
лися?.. Берем сапу, берем лопату і йдем на лід. 

ДИКАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Водяна Балка 
Записала Л. Артюх 2 серпня 1990 р.  

у с. Водяна Балка Диканського р-ну Полтавської обл.  
від З’явольської Дарії Кіндратівни, 1910 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА,ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ 
РУКИ»), ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, 
РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, ГОДУ-
ВАННЯ ДИТИНИ  Пупорізна баба. [...] Руки не зми-
вали. [...] Пупок і місце закопували у хаті в угольчику. 
[...] Воду з першої купелі дитини – у глухе місце, за ха-
тою [виливали]. [...] Провідували сусідки самі. Несли 
пельонки [хліб не знає]. Роділля [вона називається]. 
[...] Сорок днів нема заборони. Три дні в хаті сидить. 
У  церкву до сорока день не може ходить, [да] «веді-
нія». До колодязя розіп’ята щоб не йшла, шоб волосся 
не маяло. Шоб за подвір’я розіп’ята не ходила. Хліб 
пекла, а до короваю не можна йти. Так мені хотілося 
йти на похорон. Я вагітна була. Дівка вмерла, у квітці 
й поховали, а мені баби сказали, шо не можна слухати 
«Вечная пам’ять», коли батюшка співає. [...] «Кукла» 
[була], до году [нею годують].

КУМИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Кумів – по одній парі в 
основному. [Чи до церкви йшли з хлібом?] Без хліба. 
[Як називали хрещених батьків?] Названий батько, 
названа мати. На хрестини [йшли] зразу на другий 
день. [Брали] одну пару з різних хат. Брали й одного 
хрещеного, а, буває, шо й іначих беруть. Якщо діти 
вмирали, то брали на живеньку дитинку стрічених 
кумів і то зажилося те дитя. Як хворіє дитина, то пе-
рекупляли дитинку: перепродувала другій кумі, а ди-
тинка й поправилася. Куми хліб приносять на хрести-
ни. З крижма дитині сорочку шиють. Носить. [...] На 
хрестини баба в’язала квітки з квіток із бумаги, дари-
ла всім на хрестинах, а вони гроші викидали. Давно-
давно, а тепер не було. Розказували, а сама я вже не 
бачила. Пироги не роздають після хрестин.

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Діждала празника ро-
ділля  – несла бабі [подарунки]. Хлібина  – найперве 
діло, платочок. А як дітки росли, несли хліб – гостин-
ця. Бабам вечерю не носили, а батькам рідним, хре-
щеним: куті, пирогів, рибу, ковбасу. На Паску носили 
теж. Бабу посітити [відвідати], [брали] крашанку, пи-
роги, пасочку.

«ПОСТРИЖИНИ»  «Пострижини» – в год дитині. Стриг 
хрещений батько, на кожусі, шоб багате було, гроші, 
які дарили, на кожуха клали. Пиріг пекли один вели-
кий, молоко згущене варили, а колись просто, без на-
чинки. Ламали коло дитинки, шоб дитя росло. Волос-
ся оставляли на пам’ять. 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ», ПЕРШИЙ 
КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ, «ЗВІД-
КИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ Не дала, так 
і не давай, а то дитина заїкувата буде, не балакатиме 
довго. Шоб не скучало за груддю, бабі оддавали. [...] 
Як ходить начинає  – путо перерізують. Яєчком ко-
тять, шоб дитинка розходилася, шоб училося ходити. 
[...] Як зубки перші випадають – на горище: «Мишка, 
мишка, на тобі зуб костяний, а мені дай желізний». 
[...] [Казали]: «Вода принесла. У воді плаває, я його й 
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упіймала». [...] «Дядя возьме, з торбою йде й возьме». 
«Цигани їдуть, заберуть тебе». Кажуть, було, баба-яга. 
Колись не чули. А тепер лякають.

«ЗВІЗДИНИ»  Урочиста реєстрація новонароджених  – 
салон-кімната в сільраді. Куми приходять, приносять 
ляльку. Іменна зірочка з ім’ям дитини [дається]. Всім 
дітям [так роблять]. Прижилось.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ, АБОРТ  Нехрищених поминали. Теж 
у Клечану [неділю]. На кладбищі [ховають], а раньше 
ховали у садку, у вуглі, аби люди не топталися. [...] 
А невчасне, скинуте дитя ховали під стіною в хаті, або 
знадвору ямку викопай і поховай.

КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Федорівка 
Записала Г. Бондаренко 1993 р.  

у с. Федорівка Карлівського р-ну Полтавської обл.  
від Щербини Мотрони Іванівни, 1906 р. н., 
 родом із с. Кошманівка Машівського р-ну 

Полтавської обл. (у с. Федорівка мешкає з 1931 р.)

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА  Беременна – «ва-
гітна» або «несвободна». Вагітній жінці не давали сажі 
трусить, бо на дитині очутиться (так само і на пожар 
виходити). [...] Мама беременна вчиняла діжу, тоді 
впадуть на рептух з соломою полежать перед родами. 
Коли рано чую, щось пищить і бабуся в печі топить – 
буде купати маму. В  нас такий шаплик був замісто 
ванни. Помили, попарили, вділи і опять на піч поло-
жили. Може, щось ще й шептали. Пупорізній бабі гос-
тинець об’язательно.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, 
ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИ-
НИ, «ПОСТРИЖИНИ», ПУПОВИНА У  ночвах дітей 
купали, міряли дитинку навхрест, аж поки стане вели-
ченьке. В хрестиках дітей купали: збирали по дорозі 
солому, що навхрест лежить (зо жменьку), і вкидали в 
купіль. Воду з купелі – не під ноги. Пелюшки не можна 
після заходу сонця вішати, бо відьма покачається, то 
дитина не буде спать. [...] Завірчують в одвірок волос-
ся хворої дитини. Ниткою міряють кінцівки дитини і 
волоссячко і в двері входні завірчують, щоб вирипу-
вався переполох. Носили дітей під курник, щоб добре 
спало, бо кури сплять. [...] Пута дитині розрізують, як 
пошла ходить. [...] Перший зуб – мишці. [...] Куми на-
вхрест вирізали волосся, куми сиділи на кожусі, а ди-
тина на колінах. [...] Пупик давали розв’язать дитині 
(в скільки год, не знаю), то буде дуже розумне.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕ-
РЮ»  Крижня – полотно. Наступе ногою і до голови 
поміря. Тепер батюшка одбіра. Жадні батюшки тепер 
стали, а колись додому приносили. [...] Брали стріч-
них кумів і в вікно протягали дитину, як хвора, не 
росте перша дитина. Це давно було. [...] Вечерю но-
сили хрещеним, тоді були пряники такі: «баришня», 
«конь». Я ходила з братом, то мені – «баришню», йому 
«коня», ще й конхвети (йому – з баришнею, а мені – з 
хлопцем).

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ, НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Свекруха її 
нагуляла, дитину, поки чоловік був у солдатах. То кла-

ли його в сінях на порозі, на сквозняку, щоб на сквоз-
няку простудився да помер, а він вижив. [...] У кого 
діти нехрещені померли, з них стають русалки. Нехре-
щених дітей, вішальників, утоплеників під краєм кла-
довища ховали. Чула про русалок, але не знаю, що це.

КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН

с. Правобережна Сокілка 
Записала Л. Артюх 29 липня 1990 р.  

у с. Правобережна Сокілка  
Кобеляцького р-ну Полтавської обл.  

від Репешко Анастасії Василівни, 1916 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПЕР-
ШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Не можна сердитись, [бо 
буде сердита дитина]; водку пити – то на дитині отра-
жається, лякатись не можна, не хвататись за щось, бо 
буде знам’я на тому місці в дитини. Красти не можна, 
бо на дитині буде пляма – наподобіє яблука, сливи чи 
ягоди. Їй не можна відмовляти, бо міль нападе на твоє 
майно. Шо бажається – треба їй дати їсти, а то дитина 
жадна того буде. [...] Пупорізна баба приходила, пупок 
різала. Плоскінем як зав’яже, то дітей не буде, треба 
матіркою. Пуп дитини ховають, дають розв’язать, шоб 
розумний. [...] Місце в скотнику, де корови, під жоло-
бом закопували. І баба Галька так робила. [...] Мате-
ринку, любисток клали в купіль. Воду в глухі кутки 
(там, де піл) знадвору [виливали], шоб не під ноги. Не 
глухий куток – де покуть.

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕ-
РЮ»  Баба пупорізна кличеться й на празники, й на 
гостини всякі, не відрізняється від попа чи дяка. [...] 
А  до неї [повитухи] несуть кутю на Багату вечерю 
[Перша кутя]. Кутю, звар і пиріжки дітки несуть. Вона 
повинна їм дати гостинця: конфети чи горішки. По-
роділля вже й не йде. Було на село дві баби, я знаю, де 
вони й жили. Баба йде до роділлі. Село велике було. На 
Паску несли матері хрещеній і бабі паску, несли діти.

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  На хрес-
тини хліб не несли, а на провідування – обязательно, 
як і на входини. І тепер з хліба шось несуть. [Казали]: 
«Роділлю провідували». Не лише жінки. [Як про не-
мовля казали?] Поплювала: «Тьфу-тьфу-тьфу, сквер-
ний». А друга каже: «Кусок м’яса, шо на нього диви-
тись, тьфу». [...] У церкву нечиста жінка не ходить, як 
«у неї гості» [менструація], шість неділь. Раньше й так 
не шаталися. На похорон не можна йти, бо нечиста.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  Зразу платять хлібом, 
зерном і грішми. А як празники – хлібину печуть бабі, 
батюшці, дякові печуть селянський великий хліб – па-
ляниці  – і матері хрещеній, а вона  – подарок. Зразу 
нишком хрестили. Ввести треба в хрест, а то нечис-
та сила буде ввижатися, як плаче, то він, той, дратує, 
а як сміється, то янголики смішать. Колись в церкви 
носили. Не одвідували. Зразу хрестили. Ім’я вибирали. 
Батько [хрещений] ніс хлібину, крижмо і гроші, а мама 
[хрещена] – крижмо, матерію. Як без крижма, дитина 
буде страдати. На пелюшечки згодиться. [...] Брали і 
по одній, і по дві пари. На кожну дитину – нову пару. 
А бувало, шо й та сама. Брали й родичів, хоча менше. 
Кумам нізя споритись, а з рідними, буває, заведешся 

КОБЕЛЯЦЬКИЙ  РАЙОН
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споритись, а воно ж не годиться. Це ж гріх. Колись гріх 
понімали. Хрестили. Могорич п’ють. Як незаміжні кум 
і кума, то, було, женилися, а може гріх, бо він і вмер, 
мій Іван, рано. Хрестили ми вдвох, як були ще хлопцем 
і дівчиною. Кумів брали раньше, кого встріне первою, 
а то – подруг. Як мерли діти, то передавали дочку крізь 
вікно за п’ять копійок. У моєї тьоті так було. Кумі чи 
сестрі мама продає дитину, тому, в кого діти живуть. 
Та й буде «мамою». Купила Галька в Оляни, та й живе 
Дунька. Сестрилися так: як дочка хрещеної матері, то 
буде мені сестра  – сестра по хресту. [...] Хрестини в 
піст – огірок, капуста, риба, квасок з рибою. Як суп – з 
буряковим квасом, пиріжки з кропом, картоплею. Тіс-
то на воді. Роздають пиріжки і на хрестинах, і на свай-
бі. Компот – узвар із сушки. Варену робили з груш з 
чорним перцем, пахощі якісь з ванельки, листя. Крута 
юшка буває, і на свайбі теж, мед. Колись і на помин-
ки варену робили на свята; і розливати не можна під 
ноги. В м’ясниці холодець, ковбаса саморобна, пиріж-
ки з м’ясом, з печінкою, ряжанку не робили, тільки на 
щодень, а сметану вершкову й пиріжки з сиром. На по-
хмелки роблять капусняк, він найдужче в почоті. А ко-
беляцька матушка каже: «Чого це ви борщ не варите, а 
капусняк?» А борщ – на похорон. Вареною частують. 
Горілкою. Наливки з ягід, терену. Бутилі насипали. 
Узвар – остання страва. Варена – для бабів, які горілки 
не п’ють. Але її шанували: і на похорон, і на весілля.

«ПОСТРИЖИНИ»  Рік  – пострижини гуляли. Учора 
тут пострижини були. Кум садить малого на кожуха, 
кладуть ножниці (кравець), бутилку (п’яниця), гроші 
(продавець), шо возьме (хліб – хлібороб, ручка – уче-
ний). Наш узяв бутилку, то попосміялися. На постри-
жини – пирог іменинний, квадратний, на лист, зіллям 
викладений рік народження, з тіста обцяцьковується, 
з начинкою – повидлом, яблуками, маком, абрикоса-
ми. А тепер мак крадуть наркомани, витягають шпри-
цом. Потім пиріг той їдять, ріжуть до компоту й додо-
му кожному у бумажечку по кусочку. Й баба-пупоріз-
ка помогає. Її, як царицю, сажають, панькають дуже, 
коло кумів привєтствують, від покуті – кум і кума, й 
баба. Подарок бабі давали. Баба ж до дев’яти день ходе 
й купає дитинку. Волосся сховає у прискриночку. Як 
виросте  – показує. Хрестиком вистрижене. А  потім 
вже пострижуть батьки. Закопували, шоб вітер не но-
сив. Бо кажуть, шо скільки вітер носитиме, стільки й 
голова болітиме. Шоб пташки на гнізди не брали. 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ», ПЕРШИЙ 
КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  Од-
лучали. Забирали од мами до рідних. Не бачитиме. 
Щітку застромлювали за пазуху. Кума могла взяти, як 
рідні не було. А «куклу» – з полотняної тряпки з саха-
ром і з хлібом, нажують. Тіліпається тряпка з ниткою. 
Двічі цицьку як брала, то буде ворочлива: двічі відлу-
чена – буде погана на очі. [...] А як перший крок роби-
ло дитя – бери ножа й путо перерізуй. І обичай такий, 
і молоді дотримуються. [...]А перший зуб – на горище: 
«На тобі, мишко, костяний, а мені дай залізний!».

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  [Кза-
ли]: «В капусті найшли». Капуста в почоті! А старший 
каже: «Піду вирубаю капусту, хвате ловить, бо вже 
хвате – душ дванадцять піймали!» А чого вони на ка-
пусту звертали? Може, того, шо листя велике, схова-
тись можна. Про душу не казали. На груші піймали. 

Особливо хлопця. [...] Дід-бабай по дітей ходе. Чи з 
книжки? А нас не лякали цим. Це новий чи з города 
завезли?.. Степан Кулиня в нас з торбою ходив, хліба 
просив, старець. Собакою, вовком [лякали], як в го-
род [лізе]. На річку – русалка затягне, особенно піс-
ля Іллі. Другого августа Ілля в воду затягне. Це та, що 
лоскоче людей. Молода, чубата, чуб розпустить, шо 
морди не видно. В неї професія така, шоб людей лос-
котать. Одіта в довгу одежу, плахіття довге. Скільки 
на березі, скільки купаються, стільки й лякали. Дов-
го у воді не будь, бо піймає й залоскоче. Домовиком 
лякали. Раньше, мабуть, вони й були, в хаті на горищі 
товчеться й валянки поскидає. Який він?.. Хто ́зна. Як 
хату святять, то не буде, а як несвящена – то буде до-
мовик. Люди од його хворіють. На мені шось кудлате 
товклось. Голій спать, жінці,  – Боже сохрани. Неві-
стка розказувала: «Лягла я гола спати, а тоді шльоп, 
шльоп  – і каже: ‘‘Голе пузо, голе пузо, а я в лаптях’’. 
Встав з мене і пошльопав». Ніззя спати голій! Чорт – 
нечиста сила – той. Бояться зачеркатись. 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН

с. Білецьківка
Записала М. Курінна 20 травня 2012 р. 

 у с. Білецьківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл.  
від Якуби Ганни Павлівни, 1926 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  Да, моя мати… у одних людей, у них 
шестеро дітей, вона їм всім мати. Я кажу: «Мамо, ну 
шо це таке, ну хіба не було людей, шо оце тіки ви?» 
Ото, кажуть, їхня тьотка іде пупа одрізувать, а мене 
заразом бере, бо тоді заразом хрестила. Шестеро ді-
тей, а ви, кажу, одна мати хрещена. Ото, каже, тітка 
йде і мене тягне. Баби одрізують пупи, і оце як родить, 
то бабу гукають. Не возили по больницях, це вже в 
останнє врем’я. Я не знаю, як вона одрізувала. Бо оце 
у войну у нас жили врачі у селі. Та тоже врачиха роди-
ла, та мати ходили одрізувать. То він, буває, як при-
їжджає до нас… сто год матері було… він живий, вра-
чем робить тоже цей онук… Так [нерозбірливо] моя 
пупорізна баба. А як вона там його одрізала… [Як її 
називали? «Пупорізна баба»?] Ага. 

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Да. Святками, різдвяними… 
То вже на третій день до баби йдуть, несуть хлібину чи 
там отак… Навідували цю бабу. Понімали. Да, пова-
жали. Оце до кого вона ходила, то це її поважали. Та я 
ж кажу, шо мою матір поважали, поки у могилу пішла. 
Ну, я не знаю, чи так було заведено?..

Записала Л. Боса 20 травня 2012 р.  
у с. Білецьківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл.  
від Ярмоленко (Кучеренко) Галини Петрівни, 1933 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ШАНУВАННЯ ПОВИ-
ТУХИ  [Чи були у Вашому селі повитухи?] Були. Ну, я 
так знаю, шо у нас сестра сама менша родилася – Тетя-
на. Це я вже знаю. А нас з хати вигнали всіх, прийшла 
баба Настя – і там шось коло матері… А тоді вийшла, 
сказала: «У вас дівчинка є, родилася». Оце таке. Баба 
Настя. Заболотня фамілія, знаю. Може, і ше де була, 
але я цю знаю. В нашім краю вона, де дитина родиться, 
то баба Настя Заболотня. Погукали, як бачим, шо баба 
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побігла, – то вже там буде, дитина родиться. Оце таке. 
І виростали дітки, здорові були. «Баба-повитуха» [ка-
зали]. Баба Настя, повитуха, Заболотня. Бо я в [19]33-
му родилася, то моя мама розказувала… То моя мама 
казала, шо коли я родилася… Я родилася 26 іюля. То, 
каже, то перше надіялася тоді на бабу-повитуху. Ото, 
каже, баба-повитуха якась була. Пішла в огород і мо-
лодої картоплі вже навитягувала. Да, дитина родилася, 
а вона [повитуха] каже: «Лежи осісьо, а я піду карто-
пельки тобі зварю». Сама зварила тієї картоплі. І  го-
дувала маму мою тією картоплею. [...] Обикновєнно 
перерізали [пуповину], перев’язували нитками. Та нє, 
катушні ниточки. Вони брали і перевязували. [...] Ну 
шо?.. Шо хто давав. А так, наприклад, якщо несли їй 
щось. Ну, одарювали її після того, як дитина родилась. 
Шось було спеціальне: полотно там, чи шо хто мав. Ну, 
треба, шоб було шось… пелюшки тоді. А  бабі той… 
або полотенце, або… Ну, як воно після війни, то по-
мню, що воно в кого було? Шо в кого було. Хтось пла-
точек дав, хтось – полотенечко. Шо в кого було. Або 
просто кувшин молока бабі дали, або… Як нема ніде 
нічого. Ну да, це баба, як баба-повитуха, то до неї ве-
черю носили і гостинця бабі носили. Це обізатєльно. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  Був спеціальний повивач та-
кий. «Повивач» називався  – такий, як хвітіль, як на 
хвітілі на лампі було, отаке воно, завширшки таке. 
І  так простелять  – і замотують. Оце отака мотузка, 
стелиться мотузка, а тоді пелюшка на повивач.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Кумів брали по дві пари: 
дві куми і два куми. Прийшла кума – треба крижма. 
Крижма  – це кусок матерії, шоб дитинку замотать у 
шо-небудь. [...] І  тоді ж так ше хрестили, шоб не… 
Боже упасі, шоб ніхто не… Знали, шо похрестили  – 
то ше і з роботи виганять. А то ніззя було. Нишком 
крестили. Оце в нас Тетяну, сестру мою, [19]44-го году 
народження, нишком хрестили, шоб ніхто не знав. 
Та шо? Похрестили там… Завтра будуть нести хрес-
тить – нишком, шоб там ніхто не знав. Пішли там ба-
тюшки, потому шо сійчас заплатили, хто похрестив. 
І нишком, шоб ніхто нічого не бачив. Таке було.

с. Максимівка
Записала М. Курінна 21 травня 2012 р.  

у с. Максимівка Кременчуцького р-ну Полтавської обл.  
від Квіташ (Пащенко) Віри Олександрівни, 1937 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ, БАБА-ПОВИТУХА, ГОДУВАННЯ 
ДИТИНИ  Ну, «ходить у положеніє» або «вагітна» 
[кажуть]. І так, і так. Хто як хоче. [...] [Чи за формою 
живота дізнавалися, хто народиться  – хлопчик чи 
дівчинка?] Та було, угадують. Було таке. [...] Ну, я не 
знаю за це. Та канєшно ж були. Які тоді лікарні були?.. 
Я в [19]60-тім родила дитину, і я вже на дев’ятім міся-
ці вже ходила… Перестріла мене така: «А де ти будеш 
родить?» – «Та откуда я знаю!» Та оце раз пішла. А до 
того, та хто там його ходив? Ото схватило і родило. 
Вижило, то благополучно жило. А  ото там взяла на 
руки та й годували ж отак. То бутилочка була. Соска 
була. Да, були вже бутилочки і соски.

КОЛЯСКА, ІГРАШКИ  [Як люди ставилися до дитини?] 
Та ніяк. Просто дитина та і все. У нас в [19]60-ті роки 
народилось, то у нас ні каляски не було, нічого. Отак 

на кухфайці. В  огород отуди підемо, на руках поне-
сли. Це ж не зараз, як оце і каляски, і машини… На 
руках понесли, кухфайку поклали, його положили… 
Та і все. [...]Кукли робили с тряпочок. Ото так завязу-
вали, шось напхали отуди… Я як ішла, найшла тря-
почку  – красна і квітка на їй, видно, спеціально по-
кинула якась така калдовка. Я ж взяла цю тряпочку, 
зробили ми цю куклу, гралися, і тут я мазалася, і те… 
Як насипалися оце гуски у мене на руках і отут. Гус-
ки – прищі, бородавки. «Гуски» звалися. А воно роз-
лазиться і розлазиться. І тоді одна жінка й каже: «Ото 
піди возьми мила і піди до берега…» Ще моря цього 
не було. Я  пішла до берега, купила цього мила, тре-
ба через плече кинуть і йти додому, ні балакать ні до 
кого, не оглядаться до самого дому. Накутала платок і 
йду. А треба було йти далеченько, навєрно, кілометра 
два. Сранка – була така річечка в нас… Да, сранка. Із 
давніх-давен вона так називалася. І  куди прать  – до 
Сранки, купаться – до Сранки. І Ривуча там була ще, 
і Максимівка… А тоді ж воно позатопляло. І я ото ж 
пішла, руки помила і через плече кинула… забула вже 
через яке… І додому. Покинуло воно мене. То я ту тря-
почку по сих пор помню. Та вони [відьми]  – із дав-
ніх-давень. Так ото тряпочку взяли намотали, а товщу 
тряпочку взяли – руки намотали…

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  А камінчиків взяли – в «Крей-
махі» грали. Оце ж камінчики маненьки  – креймахі, 
п’ять штук. Оце кидаєш. Один підкидаєш, а краще – 
два чи три. Як взяв один – батіг, як два – віз, три – хата, 
і ше шось, як четвертий. Як не піймав – зрадив, вдруге 
починаєш грать. Це отак воно по колі йде. [Чи дівча-
та і хлопці разом грали?] Да. Хлопці грали у «Креса-
ла» або… Як же ж це називалося?.. Отаку копаночку 
робили, а тоді ножем, а тоді  – заміряли пальцями… 
Такі якісь очки… Отака копаночка була. І ніж кида-
ли: якщо він застряв – заміряли… Я вже забула. Ну, 
і в «Квача» грали. Ото таке. Та які там санки?! Сумка 
була із книжками! Сюди треба було на гору ходить, а 
круча висока була, та ото на тій сумці з’їжджали. Поки 
доїдеш – воно порвалося. А прийдеш додому – мати 
наб’є. І оп’ять таке саме. А сапоги були після войни… 
Деякі солдати покинули, деякі ботинки, деякі чоботи. 
Ото таке надівали. 

с. Підгірне
Записала М. Курінна 20 травня 2012 р. 

 у с. Підгірне Кременчуцького р-ну Полтавської обл.  
від Краплини Наталі Юхимівни, 1935 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ВИБІР ІМЕНІ 
ДИТИНИ, КУМИ  «Беремена» [казали]. Нічого, у нас 
і мати моя нічого такого не знала, і я ніяких забобонів 
не знала… «Отче наш» один тільки знала і більш ні-
чого. [...] [Коли Ви народжували, чи були ще баби-по-
витухи?] Не було. Коли мати народжувала, больниць 
не було, баба там була… Якась баба Химка була, шо… 
Батько Юхим… Мати сама народить: «Юхиме, іди по 
ту бабу Химку, хай іде пупа зав’язує…». То баба Хим-
ка прийде, пупа зав’яже та й усе. Повитуха. [Чи при-
ходила повитуха до породіллі після пологів?] Це я ж 
не знаю. [Мати] не розказувала. Ми не питали, бо вже 
як стали більшими, то в больниці ходили. У нас у селі 
больниця, роддом свій був, то вже в селі родили, бабів 
тих не було. [...] Як хотіли, [називали дітей]. Раньше – 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ   РАЙОН
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за святцями, а уже ж, як той… то уже самі називали. 
[...] Кого схочеш, того й брали. Ну, навєрно… Я оби-
рала… Як ми жили з тією людиною по-дружеські, то 
я її беру. Різні. На кажну дитину – другі. Для первого 
сина я взяла сестру свою меншу, і отуточка був той… 
тоже ще не женати… То я його взяла… Вже вмер кум.

ІГРАШКИ, ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Робили кукли з 
тряпків. Самі обмотували, тоді ж не продавали. Та 
клоччя… пряли ж… Та тряпка. Так зав’язали мордоч-
ку, потом умотали… Не таке, як ото шиють… Як по-
казують по телевізору. То такого ми не робили. А таке 
ото, замотаєш, замотаєш та граєшся. [...] У мняча гра-
ли. Хлопці й дівчата, всі вмісті. У «Кльока» грали. Та 
це хлопці грали, а ми, дівчата, не грали. Отак ставить-
ся отака спичка вистругана і отак ставиться на бок… 
А тоді ціпком б’єш по ній. Кльок, з дерева застружене 
отачка, і ставиться навскоси в землю. І отам загоро-
жене, і отам загорожене. І  не знаю… мать [мабуть], 
метрів з три чи, може, більше отступаєш, і треба мені 
кинуть ціпок, і шоб клок упав аж отуди, – значить, я 
вже стільки очок набрала. І це хлопці і дівчата вмісті 
гуляли. А  ще хто ухаватить цей кльок і скаже: «Цур 
пакльок!»,  – то, значить, він у мене очки забрав. Як 
ухватив той кльок, шо той не вспів туди долетіть, оту-
ди, де він довжен летіть, а перехватив його хтось, – ото 
вже він у мене очки забрав. Оце така гра. [«Жмурки»] 
були. «Гуси-лебеді»: «Гуси, гуси, додому!» – «Чого так 
рано?» [«Вовк за горою!»] – «Шо він робить?» – «Гусей 
скубе». – «Якій?» – «Сірий, білий, волохатий, тікайте, 
діти, до моєї хати!» І тоді ж ті діти біжать. Одни ж бі-
жать, а ті ж ловлять. Нападають. Одни напроти одно-
го [стають]. То в «Жмурки» грали. То шо казали?.. Я 
вже і забула. Казали… Та було всього багато, та воно 
ж позабувалося.

с. Ревівка
Записала М. Курінна  

у с. Ревівка Кременчуцького р-ну Полтавської обл.  
від Шумейко Марії Романівни, 1926 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, БАБА-ПО-
ВИТУХА  [Чи існували якісь заборони вагітній?] 
Я цого не знаю. В мене матері не було, я цього не знаю. 
Оце ж дочка. А хто мені забороняв? Робила. Оце ж із 
свекрухою… оце як її у жнива родила… 14 липня вона 
родилась. Це були жнива. Із свекрухою жали серпами 
жито. Дожали ввечорі, а в мене живіт болить страшне! 
А утром устала та пішла у Новогеоргієвськ у больни-
цю. Там я народила. Ото таке було. Тепер купаються, 
вмиваються, а тоді ото жала, знялась і пішла. І гряз-
на, і замазана, і все. Ото у кого, може, й гарно було, 
а у кого й дуже погано було. Це я за себе кажу, бо це 
я точно… До вечора ми дожали… Знаєте, який серп? 
Ні? Да, як місяць. Жнеш, жнеш, а воно ж живіт зжи-
мається цілий день. Жала.. болить… Переночувала, 
встала, собралась і пішла в больницю. [...] [Як ім’я ди-
тині обирали?] Як захотів, так і… [...] Кажуть, шо були 
[баби-повитухи], но я не знаю. Тепер же в больницю 
треба йти, а то ж як больниць не було, гукають бабу, 
но я цього не знаю. 

КУМИ, «ПОСТРИЖИНИ»  [Кого за кумів обирали?] Су-
сідів. Шоб сусід же ж був. Як далекого кого, так кого 
ти візьмеш? Сусіда. [...] Ну, гукали ж батька та матір 
хрещених. Тоді не дуже гуляли, бо не було за шо гу-

лять. Тоді не було за шо гулять. Справлять день рож-
дєнія там… Тоді не дуже… Гукнули батька та матір, та 
там ще, може, когось з сусід… Та постригли, та встали, 
та пішли. Не було за шо. [Як стригли?] Оце я не знаю. 
Не пам’ятаю. 

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Гралися. То у жмурки, то «Гуси 
додому, вовк за горою». То таке. Ну, це ж нас багато 
дітей. Тоді ж багато було. Вийшли на дорогу, треба ж 
гратися. Один жмуриться, а ті повтікали. Повтікали, 
поховались: «Гуси, гуси, додому!»  – «Чого?»  – «Вовк 
за горою!»  – «А  якій?»  – «Сірий, білий, волохатий, 
біжить до хати!» Тікають же ж. А кого піймають, той 
жмуриться, а ті ховаються. [Чи гралися на Великдень 
крашанками?] У мене таке дєтство було, дєтка, шо я 
цього не знаю нічого. Цього я не знаю. Бєдность сама 
була. Я ж тобі кажу… сама бєдность. Я доброго нічого 
не знаю. 

с. Стара Білецьківка
Записала М. Курінна 20 травня 2012 р.  

у с. Стара Білецьківка  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл.  

від Щипець Лідії Іванівни (Щ. Л.), 1930 р. н.,  
та Покой Наталі Михайлівни (П. Н.), 1985 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА Щ. Л.: Та як попало [казали]. І «бере-
менна», і «вагітна», і «не слободна», і ще якось… за-
була… [Чи існували якісь заборони для вагітної? Чи 
забороняли дивитися на вогонь?] Щ. Л.: Да, таке гово-
рили. Да, таке було. [Звертається до дружини внука – 
Покой Наталі Михайлівни.] Ти не помниш міліціоне-
ра Бориса, шо з п’ятьом ходив? Нельзя було. Оце як 
тільки возьмесся… Ну, внезапно глянула, шо пожар, 
десь за шось взялась… Оце обязатєльно буде [черво-
на пляма]… Да. П. Н.: Бабушка розказувала, шо ходе 
вагітна, шоб ніде нічого не злякалася. Отак само, шоб 
ніде не бралася. Десь взялася – чи за ногу, чи за що-
чку… Не пам’ятаю, хто казав, чи бабуся?.. Шо взяла 
калину і  – до рота, а сусідська собака залаяла, вона 
злякалася, і на носі така плямка, як калина, у дитини 
була…

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ 
МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ  [Чи були у вас повитухи?] 
Щ.  Л.:  Не знаю. [...] [Чи у  ваш час уже народжували 
в пологовому будинку?] Щ.  Л.:  Да. [Чи вашій матері 
допомагали народжувати баба-повитуха?] Щ. Л.: Нє, 
в больниці [народжувала]. Я  ж сама перва була… в 
больниці. [...] [Чи можна було за формою живота ді-
знатися стать дитини?] Щ. Л.: Та нє. Тоді нє. Це сєйчас 
уже повидумляли…

ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН
с. Піски 

Записала Л. Артюх 4 серпня 1990 р.  
у с. Піски Лубенського р-ну Полтавської обл. 

від Кочури Марії Антонівни, 1931 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, РОДИНИ, БАБА-ПОВИТУХА, ВИ-
БІР ІМЕНІ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ, ЗВИЧАЙ 
«НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Беремена не должна йти в куми, 
і шось робить у свайбі. [...] Провідують  – до малого 
й до больного з пустими руками не можна йти, хліб і 
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якусь тряпку [беруть]. [...] Мама розказувала, шо мене 
ловила баба, їй курицю платили. [...] Була в мами се-
стра, теж Галя, як і моя мама, бо обидві родилися на 
Ганни Зачатія. [...] Одна пара [кумів], на кожну дитину 
різні. Як дитина боліє, то треба хрещених перекупить 
стрічних. [...] Несуть на хрестини всі хліб і одяг. А не 
роздають. [...] Вечерю носять тьоті, бабі, хрещеним: 
кутя, узвар, рибку, хліб, горілку. Вона частує вечерею. 
Вечерю бабі на свята не носили.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, «ПОСТРИЖИ НИ»   
Породільниця до шести неділь не должна до мужика 
лягать, у церкву ходить, а потім уведеться й тоді… До 
криниці ходила. [...] Дитину садили на пострижини на 
кожуха. ум стриг хрестиком, а волосся за рубашечку 
дитині кидав. А  останнє  – палили. На пострижини 
пекли великий пиріг, букви – «Д. А. М.» – День Анге-
ла Марії. На цілий лист. Учинений, високий, з варен-
ням усередині. Зверху пір’їнкою й сахарьом мастили. 
Як приходять хрещені й гості, ріжуть хрещені, а то й 
тато, й всім роздають. І на іменини мені мама пекла 
такий пиріг.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Дитину міряють вздовж і поперек ниточ-
кою, од переляку в одвірок, у глухому кутку, а тоді 
забивають осиковим кілком з того клечання. [...] Як 
відлучали від грудей, щітку клали під пазуху, перцем 
мастили. Вертать не можна дитину до грудей, бо буде 
врічлива.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  На ка-
пусті поймала. Лелека приніс. [Казали]: «Цьому чима-
ло наносив дітей, на цього лелека не сердитий». Леле-
ка  – благородна птиця. Ми дуже почитаєм ластівку, 
то я їх бережу, як не знаю хто. А  лелека загніздить-
ся – то на добро. Лелека на клуні – це хорошо. Колись 
на кожній клуні були, а тепер чогось мало. [...] Клацу-
хою – живе на дворі. Видно, колись якийсь звір був. 
Може, баба якась. Як вечір, то казали: «Не йди на двір, 
бо клацуха». Дідом-циганом [лякали], забере в торбу. 
Як плаче, не слуха, желізною бабою у нас не лякали. 
Баба-яга – це чули, ше й я на свайбу вбиралась. Домо-
вим не лякали. Але кажуть, шо він є, не в кожній хаті. 
Якусь душив домовий, казали люди. [Вовкулака, пере-
лесник – не знає.] Вовком, собакою не лякали.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Ховали нехрищених дома, у садочку, 
без хрестика. Як народиться нежива, удома під поро-
гом. У 1933-му багато дома ховали, не подужали нести 
на кладовище.

МАШІВСЬКИЙ РАЙОН

смт Машівка
Записала Г. Бондаренко 1993 р.  

у смт Машівка Полтавської обл. 
від Жиліної Олександри Романівни, 1907 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ  «Вагітна», «беременна» [називають]. Не можна 
собаку ногами бити – дитина у шерсті народиться. Не 
можна йти на кладбище, дивитись на пожар: за щось 
візьметься – буде на дитині. Слив, вишень не можна 
красти  – буде пляма. [...] Прядивом баба пуповини 

перев’язувала. Тільки ж хароше вибіра, чисте. Пуп ди-
тині давали розв’язувать. [...] В купіль води свяченої 
наливають і череду кидають. Воду не зря виливали, 
а під яку деревину, не під ноги людям. Послє захода 
сонця води не виливають і пельонки не вішають – не-
чистий потовче. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Як у матері помирає перша дитина, 
їй не дозволяють ходити на кладовище. Хто кумував 
і вмерла дитина, то послє його в куми не беруть. [...] 
Крижма – на зріст, та буває разна. І кум з хлібиною: 
«Принесли вам хрещеного, звати отак його»,  – бо ж 
батюшка давав ім’я. 

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, НЕХРЕЩЕНІ 
ДІТИ  Не давали риби до года чогось. [...] На краю кла-
довища ховали нечистих покійників, коло рова. Не-
хрещених дітей ховали і дома, і коло людей. Воно ж 
мале, невинне.

с. Кустолово-Суходілка
Записала Г. Бондаренко 1993 р.  

у с. Кустолово-Суходілка  
Машівського р-ну Полтавської обл.  

від Маланич Марини Микитівни, 1907 р. н.,  
родом із с. Деркачівка Недригайлівського р-ну 

Сумської обл. (у с. Кустолово-Суходілка  
мешкає з 1930 р.)

ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА, ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗА-
НІ З ДИТИНОЮ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  
Баба-пупорізка прядівом зав’язує пуп, місце закопу-
вала у хаті, де дитина родиться, де місце впаде – там 
викопає ямку ще й замаже глиною. [...] Ножем пуп пе-
рерізають. Я правнуку недавно перерізала. Як дитина 
вже поніма – дать розв’язать пуп, тоді всі проблеми 
розв’язуватиме. [...] До году [дитини] вище голови не 
піднімать, в зеркалу не показувать, пелюшки од захо-
ду сонця не вішать. [...] У вивод йшли матері, хлоп-
ця у вівтар заносили, з чоловіком не спали до шести 
неділь. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ», 
«ПОСТРИЖИНИ»  Кум з хлібиною, в хлібині – солі 
дрібок. І крижмо… І кумі обізатєльно крижмо. [Коли 
куми приносять дитину з церкви, кажуть]: «У  вас 
брали нехрещеного, а принесли хрещеного і молит-
вованого». В  1923  р. запрещали хрестить дітей, то 
батько безпокоївься, що нехрещене. То батько про-
дав зерно – за шість мільйонів триста тисяч, – купив 
довідку (за неї треба було платити), щоб похрестить. 
[...] Діти бігають до хрещеної. Ходили христувать 
діти [на Великдень]. На Святвечір – вечерю хреще-
ній матері. Хто копійку дасть, пряник – «баришню», 
«коника». В Перещепині їх пекли і розмальовували. 
Було, наставлять повно батьки: «Не займайте, це 
хрещеникам. Вам там дадуть». Хрещену цілували в 
руку. [...] На столі на кожушок дитину садять і кум, 
кума, родичі стрижуть і гроші кладуть, хто скільки  
зможе.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Перед Тройцею четвер називається 
Мавчин великдень – в кого нехрещені діти мерли, тим 
жінкам не мона йти до води і на город, мавка шоб не 
залоскотала. Отож ця дитина – мавка. Ховали цих ді-
тей обнаковенно.

МАШІВСЬКИЙ   РАЙОН
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НОВОСАНЖАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Клюсівка 
Записала З. Гудченко у травні–червні 1994 р. у 

с. Клюсівка Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
від Семиволос Устини Василівни, 1911 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Вагітна жінка не повинна дивитися 
на мерця, на пожежу, щоб не злякалася, бо дитина 
може народитися калікою або потворною. На Сумщи-
ні був такий випадок: брат з братом посварилися за 
батьківщину, бо усе поділили, а корову ніяк не могли 
поділити. І брат зарубав брата. При цьому була при-
сутня вагітна жінка вбивці. І  народилася дівчинка, 
схожа на корову: в  неї була шерсть на тілі, вуха, як 
у корови. Вона не хотіла носити одяг, коли підросла, 
і, хоча їй шили з мішковини, вона його рвала і зди-
рала. Говорила незрозуміло, тільки мати могла якось 
розібрати її мову. Була дуже сильна, піднімала великі 
вантажі, але була дуже образливою. Одного разу, коли 
з нею повелися недобре, вночі на майдані, де стояла 

сільськогосподарська техніка, розібрала на найменші 
деталі якусь машину. [Усе відбувалося відносно не-
давно: двадцять-тридцять років тому]. Існує повір’я, 
що вагітній жінці не можна відмовляти у проханні, бо 
миші поїдять усе в господарстві. У мене одна сусідка 
[вагітна] просила хатні квіти, я одну їй дала, а вона 
попросила ще, та я їй не дала. І миші усе в мене поїли.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ  Жінку, що допомага-
ла при родах, називали «повитуха». Бабка обертала 
дитину. Пупа зав’язували клоччям. [...] До породіллі 
приходили з гостинцями родичі, друзі. Новонародже-
ному клали в колиску сінник і подушку з пір’я, під-
кладали клейонку і ватник, [щоб не парило], який 
сушили.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  В куми запрошувалися стрічені 
куми [одна пара], тобто, перший, хто йде. Куми несли 
до церкви хрестити дитину. Вони в церкві робили те, 
що батюшка каже. [...] Після повернення кумів з церк-
ви відбувався обід. Куми говорили: «Ми  брали у вас 
нехрещену дитину, а принесли хрещену». На хрестини 
подають на обід усе на світі. Гості дарують дитині різне.
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БЕРЕЗНІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Балашівка 
Записала О. Боряк 11 жовтня 2011 р.  

у с. Балашівка Березнівського р-ну  
Рівненської обл.  

від Іванової Тетяни Власівни, 1926 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ, КІЛЬ-
КІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ, 
ДУША ДИТИНИ  На жінку казали і «беремена», і 
«груба», і «товста». Ввечері не виходити на двір, у 
свято не робили – неділя у нас була така строга – все 
на неділю було зроблено, у борщ все покришено, ка-
зали, бо гріх, все приготовлено. Трохи ще було при 
совєтської владі, а послє вже, як став колгосп, – нема 
ні неділі, нічого. [Беремена] прощаться [з померлим] 
не іде, і як виносят, то вона виходіт совсєм. Моя бра-
това жонка, да вмер один, а вона була беремена да 
вийшла наперед  – не можна наперед виходити бе-
ременой, а вона вийшла, то родила дитину неживу. 
Кажуть, як воно спить, то так і буде спать. От його 
везуть, а вона вийшла назустріч. Не можна кота 
бити ногою, бо, кажут, дитя буде кричать да шерсть 
його буде кусать. Не можна чогось перелазить. По-
старіному було. [...] Так розказували, шо народилося 
дитя, хлопчик, і кажуть, що він вмре – втопиться. То 
вже позакривали, геть усе позакривали, шоб не було 
води. А на колодязі нападало води, да захотів напи-
тися води, да затикнувся у ту воду – да і нема. Чоло-
вік так єдин казав. Да в Березном такий чоловік був, 
умер давно, ще за Польщі, да і каже: «Сей хлопчик 
буде жить, а сей не буде!». І вмер! По очах узнавав, 
по осіхо. [Показує на внутрішній кут ока.] [...] Було 
шестеро дітей. Два хлопці вмерли ще малими, а три 
хлопці було, я одна була і так і живу одна! От горе, як 
нема щастя – не вродиш, то не буде до самого краю! 
[...] Те хоче хлопчика, те – дівчинку. А знаєте шо? Як 
уже коровайниці печуть коровай на весілля, то ко-
ровайниці перекидают миску через хату. Як упаде 
миска отако до низу, то се буде хлопець, а отак вста-
не  – буде дівчина. І  перекидали, і ся миска падала! 
[...] Кажут, у половині, чотири з половиною місяці 
з’являється душа в дитини. Всьо равно вона там [в 
утробі матері] годується. 

БАБА-ПОВИТУХА, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИ-
ТУХИ Кликали жонку. Казали «тьотка», казали «дя-
дина»  – тако кликали люди. Устіна і Параска, така 
примачечка, така жоночка, тоже ходила до родов. 

І  брали бабу повитуху, брали! «Пупорізна баба»  – 
пупа різала, кликали. Вона вже приходила, кликали, 
вона помиє перший раз. Йшла з хлібом вона: «Добрий 
день!» – до дитяті, шоб жило, шоб було щасливе, да 
помолиться Богу. Іде [до породіллі] з хлібом, пупо-
вину обрізає і покупає, і місце закопала. А пупорізну 
бабу кликали, як не може родити, а так  – то ні, не 
кличуть. Батько іде, а вона [баба] за чоловіком, сама 
іде. [...] Родильниця, як родить, водят її под руки або 
так почеплят якого веровченка, або її так поддержу-
ют – а врачов не було за Польщі! Вже при совєтській 
власті тут були врачі. Свекруха, чи є в хаті друга не-
вістка,  – і так водили. Веровку прив’язували  – такі 
колочки були у бальоку, і стоячи родила, а там дер-
жали або покладуть її на постіль. А  інший чоловік 
виходив. Горілки не було за Польщі. Не було ніякого 
могорича. Вже як хрестини, то тоді, може, яку плаш-
ку купить. Строго було. 

ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА, «НАРОДИТИСЯ В СО-
РОЧЦІ», ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), 
ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, ВИБІР 
ІМЕНІ ДИТИНИ  Вона [повитуха] дивілась, як дитя 
іде, могла і дитя повернуть, і витягти, і мєсце… І мєс-
це закопували в хаті, де сплять, по сей бок, де ходять. 
От викопували ямочку і вматували у бєлу шматку по-
лотняну, і баба закопувала, та баба, шо пупа різала. 
Нічого не закладувала, так закопувала. Війшла, по-
міла і лопатою копала там, і закопувала. Коло спання 
твоє місце. [...] Пуповінку ножиком різали, там міряла 
вона, на три пальці, да зав’язували, да воно відпадає. 
Ніхто нічим не мазав. Де його дівали – вже не знаю. 
По пуповині вгадували, скілько буде дітей. Як бага-
то вузликів – то багато буде дітей. А інша мало – то 
це баба дивиться. Як уже мало – в іншій два-три такі 
вузлики, то буде мало дітей родить. Вже знає, скіль-
ки буде дітей. Льоном брали, святять на Стрічення, 
льоном в’язали. [...]Казали: «От дитя щасливе, шо в 
сорочці родилося». Так тільки казали. Інше дитя таке 
розвитне! [...] Вже гріють воду, вже і закопали [місце], 
то вона вмила руки, і сідають обідать. Багато не ви-
пивали. Колись було людей багато і одна стопочка на 
всіх. І не впивалися. Сю воду виливали – викопували 
ямочку, шоб де не ходить людям, де при будинку, чи 
де, і там її виливали. І як дитя миют – то там. Не вили-
вали так на дворі. Була клуня, як казали, і там викопа-
ют ямочку. Шоб чистиє руки були – помити і все! [...] 
Як народить, дитину купали, такіє ночовочки були 
дерев’яниє, такіє для дитей – видовбували люди ста-
рі. Кидали зілля свячоноє – святят його на Маковея. 
Міряли: ножка з тим [ручкою] навхрест. Як добре – то 
міряється, а якщо свихнеться, то кричит. [...] Пелюх 
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[пелюшок] не можна вішать, шоб не ночували. Послє 
заходу ніколи не виливали на двор води – уранці. [...] 
А  вони з ім’ям: батько Влас, а мати Текля. В  церкві 
давав батюшка. Мене по-церковному була Половія, а 
одна каже: «Хай буде Тетяна». 

ВІДВІДУВАННЯ ПОРОДІЛЛІ ПОВИТУХОЮ  І тиждень 
ходила до родини! І  колись тиждень, осьо, на полу, 
тиждень завішували рядюгою, шоб вона там сиділа і 
не виходила, і шоб її не бачить, шоб люди не диви-
лися. Виходить, тільки так, своє, а то там сидить – і 
дитя, і вона. І була одна хата, і було по три невістки в 
хаті, і свекор, і були всі дівчата, і не сварилися.

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  І  такий повівач 
гарний був, і пельонки, і його [дитя] повивали. Ткали 
повивач, але як намітки білили, то тільки в полотня-
не вповивали. Надворі не дуже вішали, в домі. Самі 
пряли, ткали. Сповивали тісно  – ручки протягнуть, 
такий, як прачик, дитя! Геть і до року сповивали. Вже 
воно ляже і так протягнеться – вже воно хоче спови-
ватись! Правда! Правда! [...] А послє шили з полотна 
колиску, подушечку під голову, м’яке, і так і вішали. 
Ой, вже ссялося  – плаче, то вже переповівают. Кла-
ли, знаєте шо? Як вродиться, кладут горбашечку 
хлєба і солят соллю, і кладут під голову: шо є у нього 
хліб, шоб він був з хлібом. Єдин раз, коли покладуть  
в колиску. 

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ Тиждень 
на родини, кожен день на родини ходила баба. Ну шо 
колись? Кампот варить з груш чи вареники варить да 
принесе – такі горшки баба носить. Не з магазину, а 
своє баба носить. Куми ходили, свої ходили  – тиж-
день ходять. А вже потім збирают хрестини. А вона 
[породілля] там за рядюшкою завєшана, і своє став-
ляют. А  рядюга така гарна біла вишита. [...] Знаєте, 
покуль не пойде на вводини, то вона нікуди не йшла. 
В шість неділь йшла в храм на вводини: як хлопець, 
то в шесть неділь, а як дівчина – то і в п’ять можна 
іти. А я знаю [чому]? То вже як введуть її, вже вона 
може іти. А так вона нікуди не може іти. Сама жінка 
йшла, може, свекруха або яка сестра, або хто [супро-
воджують].

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, «НАЗНАЧЕНА БАБА», 
ХРЕСТИНИ, ПОХРЕСТИНИ, ШАНУВАННЯ ПОВИ-
ТУХИ олись зразу хрестили. Казали, третього дня 
треба похрестить. А  потім уже йшла на вводини. 
А  хто кликав до хати [священика], а так носили [у 
церкву]. [...] Як мерли дiти, то де кого стрінуть, то бе-
руть того в куми – хто де не йшов. Стрічених брали. 
Так недалеко від нас жили, то діти в них мерли, і взя-
ли, кого зустріли – стрічених [кумів]. І вже стали діти 
родиться, не мерли. Колись куми на всіх дітей брали, 
хіба кума беремена, і одна баба була – не брали другу. 
А тепер можуть і десять брать. [...] Так беруть за бабу, 
вже вона ходить тиждень, вже вона баба. Це не та, шо 
роди приймала, просто баба. Хто хоче – родичку, хто 
хоче – сусідку, а хто – просто ходила і хочуть за бабу. 
Кажуть, баба судяна, а куми любімиє. Вже як наро-
дить, то ідуть до баби, чоловік іде з хлібом: «Ходіть 
до мене за бабу». Як уже дяки [хрестини] роблять, 
то вже іде з чоловіком. [...] А хрестини – вже похрес-
тили дитя. Дяки робили, коли вже вийде їм, кличут 
род свой, збирают. Колись наварят борщу, вареники, 
подлівкі цей, млинці напечуть, каші, оселедці возь-

муть. А тепер хто його знає? Хто шо строїть. Часом, 
як [породілля] пойде на вводини, то послє вводин. 
А  хрестини?.. Вжe похрестили, зразу [на третій 
день], бо, кажут, може померти, хай буде хрещеним. 
І нічого не гуляли, п’янки не було. А це вже строят 
дяки, мо ́, пляшка, мо ́, поллітра буде пляшки – у кого 
як виходіт. Іде і баба, і кум ідуть, і там сестри – род. 
Чоловік  – хлібіну, а жонка бере чи проса мисочку, 
чи якого зерна, чи муки мисочку, а вже засипают у 
діжку. Заходят, уже заглядают до дитини. То посидят 
і ідут. Як  хрестили, то тільки куми були, більш ні-
кого, а вже як дяки  – сестри, тьоткі, батьки. Печут 
такі пироги житні, вматают бабі, кумам по одному 
пирогу. Берут на сподніцу, хустку, полотно – вмата-
ют. У нас гроші кидают, як кутю варят на Новий год, 
на Щедруху, то кидали гроші, шоб були щодня. [...] 
[Бабу не возили на візку, не піднімали.] Стали возити 
при совєтській владі, за Польщі такого не було. Ми 
були при западі, усьо співали, співали. І баба співала. 
[...] [На хрестинах] перед бабою співають. Дають по-
дарка, але вона не в’яже собі у хустку подарка, хтось 
другий їй в’яже – на дяках, вона сама собі не в’яже. 
Це назад хлєб і подарка, і дєду дають подарка, як  
ідут з дяків.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ», КАЛЕНДАРНІ ВІДВІД-
УВАННЯ  Раньше таке було: баба носила пироги, а 
послє бабі стали носити пироги. Кількa неділ, я вже 
не скажу, кілька неділь, давно було. Носили пироги. 
Баба носила внуці, вже на неї казали онука, а вже 
онука послє носила бабі, кумам носила пироги по три 
штуки, і так і їй по три штуки. Вже там збираются, 
угощают її. Баба вже з дідом іде, там її угощают. Чи 
в три неділі, чи в чотири неділі баба йшла: в хустку 
ув’язували, і іде баба з пирогами. А внука хіба в не-
ділю або серед тижня. Вона свої пече пироги. Назад 
нічого не давала. Розв’язували хутчей хустку, шоб ди-
тина балакала хутчей. [Як дитинка помре], то пироги 
вже не носили, вже нє. Колись так вмирали, часом, 
але так – були закальонниє! [...] На Різдво йшли з хлє-
бом до баби: печуть хліб, то сьо «калачі» називається, 
сей хліб берут ножем так поцьокають, довгий. Кож-
ний йшов з хлєбом. І на весілля йшли кликать хлібом, 
в хусточку білу або в рушник. Пригощала, колядува-
ли, назад нічого не давала. На Пасху – то вже йдуть 
діти до баби самі, а як ні  – баба сама приносить на 
Пасху. А шо колись? Колись єдненьке яєчко занесуть 
да хліба, помажуть маслом, чи шо? Бо нічого дітям не 
давали. І вже се дитя радо, шо дали єдненьке яєчко, – 
«Волочильне» називали.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ» Не хочеш [го-
дувати груддю], або поклади яку вовну чорну – вовк, 
вовк, то він вже боїться і не хоче… І по три роки 
ссало. Довго ссали. Було чим годувать: і по три, і по 
чотири корови держали. А  цицьку ссало. Єдне, вже 
годиків п’ять стало, і як так сидить, і: «Ходи, мамо, 
додому, ходи додому». Вже хоче цицьки, а стидно 
йому сказать! Хоч як, воно успокоюється. То й ссало 
собі. Погане вже те дитя на переход: як вже раз не дав 
[грудь], то не дай, не шкодуй. Хай шо – перейде до-
рогу і шось случиться. А інше і давало – чи їдеш, чи 
йдеш – то перекинешся. 

БЕЗДІТНІСТЬ Нема дітей – то нема. Я читала, шо коли 
Марія народилася, то вельми в неї [її матері] довго ді-
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тей не було. А жиди казали, шо вона грешна. То вона 
народила цю Марію, вже їй багато років було, мо ́, во-
семдесят років. Є такі люди, шо зарікалися, не будуть 
їсти скоромного. Помагало. Як зарікнувся  – то тре-
ба його виповнять, бо тим перед Богом зарікся, тре 
його виповнять. Колись інший був закон. Колись… 
Шоб колись ви почули погане слово! Колись запре-
щеніє було, шоб ти сказав погане слово на матір чи 
на батька. 

МЕНСТРУАЦІЯ Як жінка нечиста, не можна їй в храм 
ходити. Нікуди не йшли. І як умре, до покойніка не 
йдуть. Бачте, колись в дітей був страх. А як є страх, то 
є і Бог. Тепер не признают. І до дитяті не можна на ро-
дини, і на хрестини – ні, буде жовте дитя, ні за шо не 
пойде. Колись без штанов, на рубашці все буде. Поза-
стірают, плям не було, понамочут да виливают там, де 
ніхто не ходить. Були такі діжки, там понаскладивают 
і попіл, і кроп [окріп] ллють – і вже воно одстіране, 
чисте, ніхто і не скаже. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Колись кричит  – у 
вовчках, то череда, миють дитину, і воно вспокоється. 
Як живот боліт, то давали через верч води напитися, 
то переставав боліть. Це лико дерли, да так скручу-
вали і проллють, бо ж до врачей за Польщі не ходи-
ли. А не ходили, бо вельми дорого було, а грошей не 
було, бо робили все в землі. Вже навесні в лєс піде і 
зароблять яку копійку. Колись шептали крикливиці, 
кликали. А як злякане дитя, шептали бабі, виливали 
на воск або на яйце, і помагало. [...] Родильниця, як 
пойде [з дому] да довго нема, да дає сиську, то підкла-
дає ножа – сідає на ножа. Та, шо дає грудь. От десь по-
йде, то вже ножа бере од нечистого. З собою не брала. 
Погано [якщо дітей зносили], будуть кричати. 

АБОРТ  Тоді кілька родиться  – кілька буде. [Аборти] 
ніхто не робив! Бо хто тоді міг робить? Бачте, врач 
дорого брав  – йому зарплати не було, врачу, ніякої. 
Воно несе, шо личить. А гроші не було – то хто буде 
[їх] носить? Але як дівчина з хлопцем ходить да дите 
ето… Судили і присудювали, шоб він її брав, платив. 
Чом він буде платить? Мусив брать. Але колись як 
бере хлопець дівчину, то не знає дівчини і дівчина 
хлопця, але сходились і не розходились, і жили, бо 
такий закон був. 

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ Казали, шо 
Бозя свариться. Бачте, пальчиком [погрожували] – і 
вони боялися. І  русалками лякали, то самі боялися! 
Колись були і русалки, і лякавки. А тепер нема нічо-
го – одійшло. Лякавки тоже – пугають. Може тобі шо 
хоч удастся, такіє були. А хто його знає – вони такі, 
як людина, а у шо хоч можуть удастся. Вона в любом 
місці може з’явитися – злякаєшся. Ляк ходили кача-
ли. [...] «Байструком» називали, не насміхалися ніхто. 
У нас не було. І в куми йшли, і в баби. Вже так не на-
зивали.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Як нехрищене, закопували на мо-
гилках, але хрестика не ставили. Знаєте, у нас єдна 
народила хлопчика, як казали, байстрюка, то люди 
стерегли [на кладовищі], шоб вона шось не зробила 
[з тілом], ночами, в очередь стерегли, міліція застав-
ляла – се було таке за Польщі. Послє врачі приїхали і 
[з’ясували, шо] воно по собі вмерло. [Нехрещеному] 
хлопцю [давали ім’я] – то Іван, а дівчині – Єва. 

ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Озеро 
Записала О. Боряк 6 жовтня 2011 р.  

у с. Озеро Володимирецького р-ну Рівненської обл.  
від Ямпольської Харитини Титівни, 1931 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Колись так 
було, що вона [вагітна жінка] в полі обродиться, тоді 
ж врачов не було. Як беремена, щоб не йшла до покой-
ніка. Ото цигани кажут, скажуть, щоб давала, а вона 
беремена. Цигани, знаєте? От що просять [циганка 
вігітна], щоб дали. Отказать не можна, бо беремена. 
Цигани є цигани. Отаке, от. І тепер є цигани: і те пока-
зуют, і те показуют. Нашо воно мені – вже скоро пора 
вмирати. [...] У мами було шестеро дітей: дві дівчинки 
і чотири хлопця. Один маленький вмер, а брат в армії 
був офіцером, і його вбили в Грузії. Я була сама менша, 
«ріженька» казали. 

БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕБ, ПЕРШЕ КУПАН-
НЯ ДИТИНИ Мама родила вдома, приходе баба  – 
бабувала. Вона все робила. Повитуха  – вона пупа 
зав’язувала, така баба була. Людина породиться, і її ку-
пають. [...] Виходила «постіль» [місце]. Куди дівали – 
не знаю. І «постіль» не викидали, десь закопували. [...] 
Баба приходила і купала маленьке. Купала да й Богу 
молилась, щоб дитинка жива була. Ще й свячоне зілля 
клали під голову. Ще маком поїли, небагато, бо могла 
умерти, не знали кульки. Мусят варили, як тепер кам-
пот, – я не знаю як. Трошки давали. Моя сестра сутки 
спала [після макового молока]. Але багато поїли. Щоб 
спокойне було, у якомусь зіллі купали. Воду [після по-
кійника] ллют, де сонця нема. А дитинку – не знаю.

РОДИНИ  На родини кашу варили пшоняну, така смач-
на. Юшку варили чи які пиріжки – хто шо. Баба перша 
йшла з кашею, наша баба. Моя баба звалася Христина, 
і моєї матері баба звалася Христина, то такі спеціаль-
ні баби були, що вони бабували і більш-менш знали. 
[На родини] йшла родина: батькова матір, материна 
матір  – і робили хрестини. Тепер уже разом родини 
і хрестини, а тоді так. Чоловіки мало хто [йшов на 
родини]. Яка породілля буде: як дужа, то ходили. На 
родини йдут з грошими, а вони, що хочуть, те купля-
ють. А  завше брали яєчко. Яєчко  – то лєчєніє. Такі 
варониє. [Готували] кашу і юшечку, кололи свиню і 
порося – хто шо… Булочки пекли, да з сиром – такі 
смачниє! З таким от йшли. Налісники… Юшка смачна 
була – з м’ясом, грибами. А баба з кашею, як має бути 
на родини. Тепер на родини строят своє, а тоді при-
носят, щоб їли. Мама іде на родини – я завше біжу, бо 
там щось буде смачнеє. З коробками [йшли], не було 
сумок. З  коробками. Тепер на родини строят своє, 
а тоді… Хліба напече отако смачного, бо муки білої 
мало було. Тоді добре жили. Були багаті, були бідні, а 
ми були середняки – не багаті, і не бідні – посередині. 
Все своє було. У мого батька було чотири корови, пару 
волов, пара бичков – то ж хазяї. Кожен ходив окремо, 
а як вже хрестини робили, то сходилися. [Бабі пироги 
не носили.] У нас на родини хлібчик несе [повитуха]. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Кажут, жінка стоїт 
перед гробом дванадцять неділь, і вона з хати нікуди 
не виходила. Порадок такий. До криниці ходила, а до 
церкви не йшла, шоб чиста була. Людині робиться, 

ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ   РАЙОН
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як ходить. А вже чиста – то вона до церкви йде. З ма-
леньким, маленького там причащають. Тепер не завше 
причащают. Мати йшла з нею, і з бабою йшла. 

ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», ПОСТРИЖИНИ» А тоді 
хрестини. Збираються. Варят, щоб добре було. Хто 
коли строят, як породілля вже добра. На хрестини по-
роділля строїла. Брали одежу, а тоді гроші. Хто одіяло 
купить, хто повзунці, хто платячко – оз таким ідуть. 
І  баба йшла  – не йшла з простими руками, щось же 
несла. Може, і пироги. Бабу [на хрестинах] дарували: 
щось давали, хто багатий. [...] На хрестини кашу ва-
рять. Сейчас варят і на кашу кладут гроші. Родина ва-
рит, і гроші дают. [Щоб розбивали горщик – не чула]. 
Тарілочку покладят і туди гроші кладуть. І каши самі 
їдять. Кажут: «Гроші до каші». Гроші матері. Тепер у 
нас такого нема, але таке було. Тепер воно уже ви-
йшло. [...] Як годік буде – стригти треба, хто тямить. 
Мати ногтікі одкушує. Вони ж маленькі і тоненькі. 

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  На Пасху «волочильне» 
носили – до хрещеника да вже несе. І бабі так само да-
вали. Хто вже що. Із одежі щось несла, із одежі щось 
таке несла. Хто купляв одіяло, хто простинь. Це баба 
і куми йшли до дитини. А тепер завше ідут, несут на 
другий день Пасхи. Ввечері ще служиться і називало-
ся «волочильнік». Баба давала дітям дві чи три яйці. 
Таке було дітям. Хто жив багатче – то більше, хто жив 
бідніш – то менше давав, всяко було. Назад нічого не 
давали. Я вже щось візьму дорогеє. Чи триста, чи двіс-
ті рублів – це вже на хрестини [давали].

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Як дитинка нехрещена, то ховали на 
могилках і хрестика ставлят. Часом батюшка хрестив 
їх посмертно. У нас давали більше [ім’я] Адам і Єва. 
Большинство так називали. 

ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Княгинин
Записав О. Васянович 8 жовтня 2011 р.  

у с. Княгинин Дубенського р-ну Рівненської обл.  
від Павлюк (Кісячук) Надії Несторівни, 1932 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ПЕРЕД-
БАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ  Вагітна – в 
положенні. Главне діло – з огньом не поратися. Як шось 
десь горить, то, главне, не лапнись десь. Бо як лапнеш-
ся, то всьо, так і остануться отпечатки на дитині. Так і 
родилася дитина, шо лице було червоне. Шити у свята 
не мона. Та нічого у свята не мона робити. Сохрань 
Бог, малюватися, красити губи, бо воно все на дитину 
віддає. А курити, пити… Красти не можна. Шоб спо-
кійна була, смиренна, не клясти нічого і нікого. Все 
ж на дитину отражає. Не злякатися. Не мона. Я  вам 
скажу даже за себе. Іспитане було це діло моє. Ходила 
старшим сином, цим моїм, шо був чоловік у армії. Була 
ще свекруха. Вона вмірала у мене на руках. Була така 
піч і така призьба [лежанка]. Вона лежала на пічі. Вона 
двадцять дев’ятого листопада померла, а я двадцять 
шостого грудня родила. Скільки там пройшло. Вона 
мені каже: «Надя, зними мене з печі». Я її взяла тако з 
плечі, такий живіт, знімаю, на себі держу і ложу, руки 
її защеплені мені на шиї. І вона в той момент вмірає. 
То страшно розказувати таке. Я хочу розчепити руки, 

а не можу. Голови не вийму. А вона вже вмірає у мене. 
То мені моя дитина, так показалося, шо вилазить гор-
лом. До того так стрепенувся мені, шо вилазить гор-
лом. Так було. І от так він і єсть такий бистрий дуже. 
Дохторі мені сказали, шо ще щастя ти маєш, шо на ум 
нічого не пішло дитині. Тільки так він стрепенувся 
мені. І всюди він дуже бистрий. Де не посій, то він вже 
там є, він вже там є. Шось воно вліяє на дитину. Не 
стоїть [вагітній] ходити на похорон. Глянеш на покой-
ніка – може отразитися лице на дитині. Мені не дава-
ли дивитися на свекруху. Нахилилася, попрощалася і 
відійшла. Там була одна така жінка, хресна моя, вона 
слідкувала за мною. Я там ще тоже мало розбіралася. 
Шо б то не просила [вагітна], то треба дати. Але може 
прийти циганка і сказати: «Дай мені тисячу рублів». 
Кажеш: «На тебі рубля, а більш нема». А все миші по-
їдять, [коли не дати вагітній]. [...] Нас було п’ятеро ді-
тей у батька. Старший брат звався Мішка, Михаїл, я 
за ним, друга, третій – Петро, вмер уже, четверта була 
сестра Вєра, п’ятий  – Микола. Один помер, а ми ще 
всі є. [...] Якшо рабе лице буде, то буде дівчинка, якшо 
чистеньке, гарненьке – буде хлопчик. По животу мож-
на опреділити: він такий догори буде піднятий  – на 
хлопчика, а на дівчинку – буде опущений.

ПОЛОГИ, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ, ПУ-
ПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, «НАРОДИТИСЯ В СО-
РОЧЦІ», ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), ПЕР-
ШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Я ніякої больниці не знала. 
Я дома [народжувала], баба [була]. У мене перший син 
родився, то чоловік був у армії. Бо так поженилися до 
армії. Свекруха вмерла, свекор – на фронті [загинув], 
і я осталася сама. Я з малою дитиною, і двоє його си-
рот [чоловікові брат і сестра]. Не було шо їсти. Вже 
як я малася родити, до цьой його брат пішов по тую 
бабуню, і вона у мене роди прийняла. Не було ніяких 
дохторів, нічого. [...] Почепила мені на бальок таку 
крайку, шоб я тако вчепилася [показує]. І так я родила 
лежачи. Біль-то не розказати яка. А вона ходила Богу 
молилася. Молиться Богу і молиться. І  мене тутека 
огріває. Всадить трапку в гарачу воду, всадить трап-
ку і гріє мене [показує на живіт]. Так я народила. [...] 
Вона пупа зав’язала. Чим зав’язала пупа? З льону ку-
жіль. І зав’язала вона того пупа. Зараз-то зеленка, бін-
ти. А як другого… Я родила тільки два сини. Та сама 
була баба. І він як родився, тоже вона у мене приймала 
роди. То вже чоловік із армії прийшов. То вже цьому, 
старшому, було три роки, як він прийшов з армії. Тоже 
зав’язала та баба пупа йому льоном і каже: «Цей хлоп-
чик буде багато чого знати». От як вона могла знать? 
А на пуповині було дуже багато вузликів. Віддала ту 
пуповину, аякже. Шоб як буде ходити у школу, щоб 
розв’язав. То цьой розв’язав, а старшого згубилось. 
Не знаю де. [...] Місце вона закопувала десь. [...] Ка-
жуть, шо шось везе йому дуже добре, везе, іде так, то, 
видно, у сорочці родився. Але шоб я бачила таке, то 
ні. [...] Як встане роділля, то ізливає на руки [повиту-
сі]. Вона миє руки, і я мушу їй якогось гостинця дати. 
Це хустка, блузка. А потом вечерю бабуні тре занести. 
Вона не зливає мені, тільки я їй. Вона виливає ту воду 
кудись… Виливає под родюче дерево. Вона закопала 
те місце і ту воду під родюче дерево. [...] Бабуня ку-
пає дитину. Обоє купали  – мама і та бабуня, бо не 
було у мене чоловіка і нікого у хаті старших. Моло-
ко ллють. Я знаю, шо я своїх купала, то молоко лила.  
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Виписка з пологового будинку.
м. Київ. 2015 р. 
З архіву І. Коваль-Фучило

м. Київ. 2011 р. 
З архіву О. Михолат

с. Гнідин 
Бориспільського р-ну 

Київської обл. 
З архіву родини 

Тузинських

Виписка з пологового будинку. 
м. Конотоп Сумської обл. 2016 р. 
З архіву родини Слободянюків 

м. Стрий  
Львівської обл.  

2016 р. 
З архіву Г. Кравцової

с. Приморське Голопристанського р-ну 
Херсонської обл. З архіву родини АндрійцівIM
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3. с-ще Заводське 
Конотопського р-ну 

Сумської обл. 2014 р. 
Світлина О. Віхніча

4. м. Київ.  
2012 р. 

З архіву О. Михолат

1. Купання немовляти.
м. Київ. 2005 р. 

З архіву Л. Красновид

2. Купання немовляти.
м. Київ. 2006 р. 

З архіву М. Олійник

6. м. Стрий  
Львівської обл.  
2016 р. 
З архіву Г. Кравцової

5. с-ще Заводське 
Конотопського р-ну 
Сумської обл. 2008 р. 
З архіву Н. Литвинчук

7. с-ще Заводське 
Конотопського р-ну 
Сумської обл. 
З архіву Л. Слободянюк

8. м. Київ. 2011 р. 
З архіву родини 
Чорномизів

5

2

6

4

1 3

87
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5. м. Умань Черкаської обл.
2016 р. З архіву В. Отрок

4. м. Київ. З архіву К. Чаплик

3. м. Київ. 2006 р. 
З архіву Л. Красновид

6. м. Київ. Скансен «Мамаєва Слобода». 
2012 р. З архіву О. Михолат

7. с. Білогородка Києво-Святошинського р-ну  
Київської обл. З архіву Л. Тарасенко

1, 2. м. Київ. 
З архіву родини Хрулів

3

5

6

1

2

4

7
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4. м. Київ. 2005 р. 
З архіву  
Л. Красновид

8. м. Ірпінь  
Київської обл.  

З архіву В. Триліса7. м. Київ. 2015 р. 
Світлина М. Олійник

6. Рахівський р-н 
Закарпатської обл. 

1920-ті рр. 
З архіву Є. Гайової

5. м. Київ. 
З архіву  
Л. Тарасенко

2. м. Київ. 2006 р. 
З архіву М. Олійник

1. с-ще Заводське 
Конотопського р-ну Сумської обл. 

2008 р. З архіву Н. Литвинчук
3. м. Київ. 2010 р. 

З архіву родини 
Чорномизів

4

1

6 7 8

32

5
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м. Київ. 2006 р. 
З архіву Л. Красновид

м. Київ.
З архіву К. Чаплик

 м. Київ. 2013 р. 
З архіву О. Михолат

с. Весела Слобідка Макарівського р-ну 
Київської обл. 2009 р.  
З архіву Л. Пономар

с. Білогородка 
Києво-Свято-

шинського р-ну 
Київської обл. 

З архіву  
Л. Тарасенко

с-ще Заводське  
Конотопсько-
го р-ну 
Сумської обл. 
2008 р. 
З архіву  
Н. Литвинчук
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1. м. Київ. 2016 р. З архіву В. Білошицької

2. м. Конотоп Сумської обл. 2005 р. 
З архіву Н. Литвинчук

3. с. Заворичі Броварського р-ну Київської обл.  2005 р. 
З архіву Л. Красновид

4. м. Київ. 2012 р.  
З архіву О. Михолат

6. с. Бузова Києво-
Святошинсь-

кого р-ну 
Київської обл. 

Етнографічний 
комплекс 

«Українське 
село». 2016 р. 

З архіву 
Л. Слободянюк

3

1

4

2

5. м. Умань  
Черкаської обл. 
2016 р. З архіву 

В. Отрок

5 6

IM
FE

www.etnolog.org.ua



311

6. м. Київ. 2009 р.  
З архіву К. Чаплик

2. м. Ніжин  
Чернігівської обл. 2010 р. 
З архіву Л. Красновид

1. с. Вирівка 
Конотопського р-ну 
Сумської обл. 2008 р. 
З архіву Н. Литвинчук

3. с. Бузова Києво-Святошинського р-ну 
Київської обл. Етнографічний комплекс 
«Українське село». 2016 р.  
З архіву Л. Слободянюк

4. с. Білогородка  
Києво-Святошинського р-ну Київської обл.  
З архіву Л. Тарасенко

5. с. Кочерів  
Радомишльського р-ну 

Житомирської обл. 
З архіву О. Кондратенко

3

4 6

5

1 2
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3. м. Умань Черкаської обл.
З архіву В. Отрок

6. м. Київ. 2013 р. 
З архіву О. Михолат

4. м. Стрий Львівської  обл. 
1992 р. З архіву Ю. Бецко

2. м. Стрий Львівської обл. 
2016 р. З ахіву Г. Кравцової

8. с. Заворичі Броварського р-ну 
Київської обл. 1986 р. 
З архіву Л. Красновид

7. м. Стрий 
Львівської обл.  

З архіву Г. Кравцової

1. с-ще Заводське 
Конотопського р-ну  

Сумської обл. 2008 р.  
З архіву Н. Литвинчук

5. м. Київ. З архіву родини Хрулів

9. м. Київ.  
З архіву родини Хрулів

4

2 3

1

5

7 8

9
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Я знаю, шо любисток кладуть, но для чого – не знаю. 
Я  не купала у любистку, я у молоці [купала]. Купіль 
той виливають під родюче дерево. У пелюшечку замо-
тають і купають. Мірали дитину. Отак цим колінцем – 
раз [показує лікоть до коліна], раз [інший лікоть до ін-
шого коліна]. Буває, шо аж лупне шось. О, то значить 
добре. Міряла всігда дитинку, міряла. Водичку пере-
хрищу, як сажаю його у купіль. Як налляла водички, 
то перехристила, аякже. Тоді дитинку кладу. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Вибирають імня по-церковному. 
Дивляться у який день попадає імня. Як хоче мати, то 
сама себі так [називає]. Я назвала першого… родив-
ся двадцять шостого грудня, недалечко було Роздво, 
Васілія, Новий рік – то у мене Василь старший зветь-
ся. А цей родився лічно на Віктора, день Віктора. Діти 
тоже назвали по церковному. У  нього [молодшого 
сина]  – Владімир, Катерина, а у старшого  – Сергій і 
Тетяна. 

РОДИНИ  Родини справляли. Заре того нема, заре при-
везли з роддому – і зразу хрестини. А колись же не-
суть снідати. Кажуть «несуть снідати»  – то родини. 
То яєчні напече, то якихось коржів напече, то якесь 
наварить, яблука, грушки – шо там було колись їсти. 
Несуть вже. Цілуються, становлять шось на стіл. Ти 
становляєш який вишняк чи житньовку і вгощаєш їх. 
Як уже хрестини, то вже більші справляють. [Чи хо-
дять чоловіки на родини?] Ні, то на хрестини ходять. 
Тіки жінки [на родинах]. Як прийде чоловік, то тре-
ба, шоб хоч яблуко для дитини покласти. Треба шось 
принести, бо знімуть штани, як прийдеш і нічого не 
принесеш. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Сорок день жінка 
нечиста. Вона не має права іти в церкву. Сорок день 
минає, вона зчищається, вона може іти у ввод. Якшо 
хлопчик, то батюшка несе кругом, у вівтар аж, а якшо 
дівчинка, то ні. Вона [породілля] йде з матерою, бабу-
нею, чи хто там у неї є у хаті. Вона заходить у церкву і 
стає у притворі. Потом батюшка до неї виходить, дає 
підрасник свой. Вона береться і він її веде: «Воцерк-
вляється раб Божий Владімир, – чи там… Катерина». 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  Як же баба сама похрис-
тить?! Всьо равно священик мусить бути в селі. Тільки 
священик христить, баба нє, не може. [...] Колись-то 
була тільки одна пар кумів, а заре-то і по шість беруть. 
Це лишнє. Лишнє це все. Я по одній парі брала, а діти 
мої вже по дві [пари] брали. На кумів кажуть на «Ви». 
Заре є і на «ти» кажуть. У мене-то куми, – я все пова-
жаю їх. Це велика рідня. Канєшно, є  ж такі діти, шо 
називають своїх рідних батьків «ти», єсть таке. Наука – 
вона од батьків іде. Моя мама осталася сиротою у шість 
років. Мерли діти, дуже мерли діти. Їй [батькам матері] 
сказали: «Іди, виходь на дорогу, бери стрічаних кумів, 
то будуть діти». І вони, мамині батьки, взяли стрічаних, 
кого стріли на дорозі, і ця, моя мама, осталась. А до неї 
померло п’ять дітей. А їй стрічані куми взяли, то мама 
моя осталася. І батьки повмірали, вона осталась сиро-
тою. Якщо діти мруть, то брали стрічані куми.

ХРЕСТИНИ  Як ідуть до церкви [хрестити дитину], то 
бере мати, рідня і дає хресній. Мати, рідня не пови-
нна присутствовать при хресті, там тільки хресні. Бо 
я знаю, шо як хрестили у хаті, то матері рідньої не 
беруть. Вже як похристили, батюшка дає потрошку 

держать кумам. І вже хто послідній, то несе роділлі і 
каже: «Ми брали у вас родженого, а даємо вам хреще-
ного». Кума бере крижмо, а кум – подарок який дити-
ні. З хлібом ідуть на хрестини. Якшо можуть, то куми 
платять, а якшо не можуть, то хазяїн, батько дитини. 
Старшого хрестили на другий день Роздва. Скіко там 
йому було?.. Дві неділі. Було, шо не хрестили дітей. 
Совєтска власть запрещала. Вони десь їздили. Бага-
то зара дуже у нас христяться великими. Вони зараз 
спам’яталися. Стали люде дуже вірити, стали ходити 
по церквах. Спам’яталися, шо воно нехрищене. Воно, 
може, і не знає, а може, і знає. [Гостина на хрестини] за 
старшим, шо не було нікого у нас, то тільки мама, ба-
буня тая, шо пупа в’язала, сусід, дядько один, шо опі-
кун був над нами, хресні. Мо, на один стіл було. А за 
другим уже чоловік був, то робили. 

ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Квіточки обязатєльно роблять. 
Бабуня наробить тих квіточок, чи хто там у хаті є. Ба-
гато тих квіточок. Якшо куми неженяні, то дві укупі 
квіточки має бути. Якшо кум женяний, то одна кві-
точка. І  та бабуня наробить. Уже кончається та вся 
гостина, кошик такий, у  той кошик кладе ті квіточ-
ки, на тарілку наливає кумам, першим ділом кумам, 
келішки горілки, подає квіточки і ту горілку. Ті куми 
мають взяти ті келішки, випити з тею бабунею. І ло-
жити гроші. Скіки ти вже положиш: чи ти десять, чи 
ти рубель, чи ти двісті положиш. І так вкругову усім 
остальним. Квіточки роблять з квіток. Якшо зімою, то 
єсть туя, якась квітка штучна причепиться. А  як лі-
том, то квітки живі. За столом вони мусять постояти, 
застромити у хліб чи у пиріжок, шоб вони постояли, 
шоб малий скоро пішов, скоро стояв. А потом прине-
суть додому да спалять їх, чи де? Всігда так роблять. 
Гроші ці – роділлі. 

ПОХРЕСТИНИ  На похрестини ще більше ідуть, шоб ви-
пити. Заре п’ють безмірно. Бабуню тую у возик, виве-
зуть воза, там такі шлеї, запрягаються і везуть. Запра-
гають чоловік двоє і везуть до ларка. Вона: «Вйо», – ба-
тогом тих чоловіків. Мусіть купити, вгощати тих, шо 
привезли. А там ще найдуться: «Дай і мені». Мені тоже 
таке було, бо я вже маю правнуків. Правнуків сім штук 
маю. Везуть і бубуню [повитуху], і рідну бабуню – хто 
з грішми. Бабуню беруть хатню, і бабуню тую разом 
везуть. Вона мусить там пропити з половину грошей. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ Повивала дітей. Така у мене 
крайка є. Заре дітей не повивають. Я  повивала, шоб 
рівненькі ноги були. Тоді і пелюшок не було. Кусочок 
сорочки якоїсь полотняної одріжеш, заложиш його 
між ноженятами і краєчкою тею обматаєш, положиш, 
і воно спить. Привикне дитина. А заре так дитина, шо 
ноги догори. Десь до півроку сплять такі сповиті. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Стрижуть [волосся] і спалюють на 
свічечці. Ну де ти його подінеш?! У мусор не викинеш 
таке волоссячко, бо може пташка взяти і кубло поса-
дити – головка буде боліти. Смотря які коси: як гарні 
коси у дівчинки, то не стрижуть, а є, шо у хлопчика 
таке тільки чуть-чуть волоссячко, то стрижуть. Наго-
ло пострижуть, тоді таке гарне волосся росте. Хреще-
ний стриже. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ», КАЛЕНДАРНІ ВІДВІД-
УВАННЯ  Вечерю занести на Роздво. Вже як воно про-
йде, чи рік, чи півроку, смотря коли роди ті були, – то 

ДУБЕНСЬКИЙ   РАЙОН
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несли вечерю. Ето треба три книші занести, три булки 
хліба. Книш – то хліб, тільки називається «книшом». 
От як хліб сажаєш у піч, таку булку [показує коло], і 
загорнула його [показує, що складає удвічі дві поло-
вини кола]. Він такий книш получається. Тільки тісто. 
Має сажати у піч, і воно там у печі так гарно зробить-
ся, такий книшом подвійнім. Тре такі три книшики, 
ну, невеликі, маленькі, і ковбасу. Вона [породілля] 
несе на Роздво сама до бабуні. Я шось і забула, може, 
яку хустину і ложила. Вона забирає їх, вгостила і ні-
чого назад не дає. [...] Волочілно нести на другий день 
[Пасхи]. Осьо, допустім, я у вас хрестила діти, то тре-
ба волочілно занести тий кумі. Берете пасочку, ков-
басу і десять яєць, крашанки. Вона дає гостинця для 
цього хрещеника. Тильки перший рік несуть. Як по-
хрестили, то до року треба занести. Несуть кумові і 
кумі. Повитусі-бабі несуть. Я і сама носила. 

ВРОКИ  Врочаться діти, врочаться. Буває таке, шо інче 
боїться вроків. Ну, мені так не доводилося. Є  якісь 
шепотухи, шо вони там змовляють. Крикливиці хтось 
наслав, [як дитина не спить і кричить]. Тре молитися. 
Самій матері молитися. Покропити свяченою водою. 
Кажуть, шо до шепотухи треба йти, але я з тим не 
зв’язувалася. 

ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ, ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, 
«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ» Перший зуб-
чик викидають нагору [на горище]. [Сказати]: «На, 
мишко, тобі стального, а мені дай золотого». [...] Впе-
ред праву грудь дають, бо буде лівою рукою все роби-
ти, [як дати ліву]. Шоб права була у його перша. Це 
істінна правда. У нас у роду єсть таке. Дала йому ліву 
цицьку – і воно лєвштун. Якшо мало груді, то беруть 
маночку варуть, картошку мнуть, молока ллють чи 
там ще чогось так добавляють. Куклу робили. Заре то 
теї кукли не роблять. А як у мене не було шо їсти, то 
запустилася грудь. Дев’ять місяців тільки поссав стар-
ший. Не було шо їсти, і я запустилася. Я йому жувала 
хліб. Робила марлєчку, пожувала хліба, всадилав сик з 
бурака, всадила в той сик – і так я вигодовувала стар-
шу дитину. Ето було страшне горе, голод. І воно смок-
тало те, соски не було. І вообше не було, і не було за 
шо купити. [...] [Чи можна після відлучення знову го-
дувати дитину грудьми?] Не можна. Той чоловік буде, 
якшо виросте, дуже тяжким на переход людям, воно 
буде пагане для людей. Не можна так робити ніколи. 
Одлучила і всьо, больше не давай. Відлучати дуже 
важко. Воно плаче. Так, шось обманюєш. То, як є за 
ким, то десь пішла на цілий день, воно заснуло – це, 
шоб відвикло. За цим другим, то шо хоч було. Умови 
були луччі, у мене грудь була, уже він ссав рік, більш. 
Вже мої онуки, то по два роки ссали. Вона [невістка] 
крепка така. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ Єсть 
таке, шо у капусті ми тебе найшли. Внук каже своїй 
дочці: «Віка, ми тебе цілий день шукали». – «А де ж 
ви мене шукали?» – «В гóроді шукали, поки найшли». 
[...] Бабай прийде. Ну, так у нас: «Мовчи, бо бабай оно 
йде». Їм страшно, ніби такий чоловік чи такий звір, 
шось таке. Шо воно там придумує, шо то бабай іде. 
Воно вже тікає. Вже моя правнука приїде, то як ска-
жи, то вже тікає од бабая. Шо воно уявляє, то я сама 
не знаю. Вовк іде. Або йде машина, дітей ловить ондо. 
Воно понімає. 

ДУБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Залужжя
Записав О. Васянович 7 жовтня 2011 р.  

у с. Залужжя Дубровицького р-ну Рівненської обл.  
від Котяш Євдокії Макарівни, 1923 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Колісь як іде да скубе, шось у садку 
росте, то не можна, не скуби, бо то будє на дітяті. Не 
бери нечого, не крадь у людей, не завидуй. А  тепер 
шо? А як хто умре, то шоб із хати виходіла. Як от ма-
ють хороніть, то шоб з хати перва виходіла. Кажуть, 
не можна. На могилки не можна іті. І колісь так каза-
лі, і тепер так кажуть. Називається «беременна». Не 
можна одказать, треба дать, шо просіть беременна, бо 
заведуться миші у хаті. Коси не обрізає, як обродітса, 
то хай одрезає хоть нагола. Так нехай не обрезивають. 
Не можна. У празники не можна робіть. Да і простим 
не можна робить. І  у буденний день хватає роботи. 
А свято є… Булі, шо і калєками ставалі, алє скажи, до 
то неправда. Ето так требло вродіться. Невіра. А те шо 
ти робіла, то воно одригнулосо. Оддалосо. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Я у школу не ходіла. Требло 
пасть, а школа тоди не требла, бо душа хотіла їсть. То 
тепер, баште, як ідут. То як стало послі, то і в нас ішлі 
у школу. Нас було п’ять [сестер]. Одна сестра ходіла 
у школу. П’ять сєстрей було і два брати. Брати: одін 
звався Беньо, а другий  – Мітьо. А  сестри була Вася, 
Одарка, Марина, Лєканя. Беньо – це Бенесь. Шестеро 
детей було [у інформаторки]. А як дєті зваліса моє? Ох 
Боженьку-батеньку, як здумаю: перший Ігнат звавса, 
Іван, Серожа  – ето хлопци. А  дві дочки було: Мару-
ся і Аліна. А  то мале вмерло. А  циє вирослі вєлікіє. 
А умерло – Васіль – три роки було.

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  Була ж я у роділь-
ці. І  там гребеня держала, все прала. Котра родіт, то 
перекрічіт. Роділі баби, крічат, а я ще сваруся: «Чаго 
роззявла рота?» Колісь ше й стола прівезли з Дубров-
ца, ще й на столі [народжували]. Да ще як баб п’ять 
звезуть туди менє. Да та родіть, да та. Питають: «Чого 
це не співалі цеї ночи?» Кажу: «Мало водки принєс-
лі, то я би вишла на вуліцу, а то спєвала бабам тим, 
шо там лєжать». [Смієься.] І медічкі нема, і сама роди 
приймала. Ето було посля войни. Три роки робила. 
І хазяйство держала. Кажут: «Як ти бульбу копаєш?» 
Кажу: «Зарез усє з колискоми вийдут і викопают». 

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Ка-
залі на мене «баба». Внуки у мене. Ето щитається «пу-
пова баба». Як  умерла Лавриха, то я не пошла на мо-
гелки. То назавтра присилають по мене буса, завозять 
уже на снєданнє. Там був тей Яша, внук, каже: «Чого 
не прийшли вчора на об’єд? А  так то били мене».  – 
«О-о-о, – кажу. Ще й зв’яжут так муцно, шоб даже і 
ногами не трусонув».  – «О-о-о, бачте, то тепер менє 
ноги болять – то через вас». Каже: «Ето ж моя баба». 
Баба, а хто ж? Я ще молода була, а хто там учив. [...] 
Пупа в’язала ніткою, а те одрежу і всьо. Одрезуваю но-
жом і одкідваю. Да і всьо. Багато я не кидала, шоб не 
занімалоса [?]. Взяла собє примєрно на два пальчики і 
всьо. Викопала ямку на дворє, закопала, і тепер жівут. 
[...] Так і мнєсто. Все поприбіраю. Геть усе. Закопала у 
землю. Там у мене такий був сарай, шоб не ходілі. Шоб 
собаки не заходілі. 
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СПОВИВАННЯ ДИТИНИ Я  й купала, я й посповиваю 

їх. Тепер, людоньки, не сповивають, тепер штани на-
кладають їм. Я їх нарожу штук п’ять за ноч, я їх поку-
паю геть усіх. Тодись так купали [нічого не додавали 
у воду]. То як сповивать, шоб воно було правиньке – 
мєрають. А тепере ж не зв’язувають детей. Наклада-
ють штани зразу, шапки. Таки булі сповивачи. Край-
ки булі. Да подере сорочку портну, то пелюшки. Да 
з’яжеш. Тепер уже немає такого. Я  колись накладу 
целий ложок їх. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Після пологів] по-
роділлі не можна ввечері виходіть. Йой, не можна йті 
вдень без ножа надвор. Сохрань Боже! Сохрань Боже, 
виходіть! Сорок день так. А тоді вже можна. Я вводді-
ласа. Бери дітя. Батюшка одправіть. Скажуть, шо там є 
хтось уводіться. Іде батюшка, бере дітя: хлопчика несе 
в вовтар, а дівчинку оде положить – перед вовтаром. 
Там уже помолітса. Дає матери. Поцолуються, да і все. 
Батюшка заводіть породіллю. Обезатєльно вводітся. 
А  таке велике вводіть, да кричить, а  маленьке таке і 
причищає зразу. У  нас дєті причащаються каждоє  
неділі. 

КУМИ, «НАЗНАЧЕНА БАБА», «БАБИНА КАША»  Одна 
пара кумов. Як хрестять, то і баба йде. А  так немає 
у нас, як десь по тих сьолах, шо хтозна сколько [пар 
кумів]. Це тольки тих подарков тим бабам да кумам. 
Таке видумалі. У нас одна кума да один кум. [...] Тепер 
вибирають бабу. То понєслі хрестіть, то вперед баба 
держіть [дитя], а тоє передає хрещеной матери. Тепер 
по-новому: це «назначена баба», вона замість «пу-
повой баби». А  колісь, як зробіли роділку, то я була 
санітаркою. Була больніца. То я мусіла одрезать. Вже 
й бабою була. Тепер з больніци привезуть да вибира-
ють бабу. [...] Кашу варилі на хрестини. Зараз уже нє. 
На ту кашу кладут гроши, шоб уже хто бульш поло-
жит, хто бульш положит. Я була і в Озерах на хрести-
нах – так робілі. Тепер пунтіки, мунтіки. Тепер каши 
нема. Хазяйка варила, не баба. Хто остатній кладе, то 
сами ґлавний буде. Горщика розбивают насеред хати, 
так, як тарелку на весєллях. Кашу вже виколупалі, а 
горшка порожнього б’ють. Каша на столє, а горщок 
на землє. Черепки надвор викидають. Чисто зобрали 
і викинули. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Постригалі дітя, то вже не знаю, шо 
казалі. Як годік виповниться. Хрещений батько при-
їхав і стриг. Як годік було. Тиє коси забралі, вматалі. 
А куди девалі, то я не знаю. Не хочу вам казать, бо не 
знаю. Тепер уже як стрижуть, то наперед замочать, 
шоб моцниє [коси] рослі. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ», КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУ-
ВАННЯ  Пироги напечут і приносят. Як Коляди, то 
приносять. На Святи вечор. Беруть три пироги. Як 
хто: хто з начинкою, хто без. І  гостінца беруть: чи 
хустку, чи матерію  – хто шо. Я їм тоже каждому у 
вузол [кладу]. Я  назад пирога даю і подарок. Дитяті 
подарок. Це тепер, то вже і дитяті, і матерам дають. 
Тепер, як у Дубровици родять, то кому там тепер тиє 
пироги? То по-колішньому було. Тепер з кармана – та 
в карман. [...] А волочулне – на Паску – на два столи, 
а хазяїн обору розкриває – коровам нема колхозним. 
Я вихожу і кажу: «Федор, злазь». То голова на мене ку-
ліком: «Іді до хати». – «Не пойду без хазяйна. У мене 
только людей, то я не хочу сама буть. Хочу шоби був 

хазяїн». На волочулне яєчок приносять, подарка кла-
дуть. Менє треба тоже кажному покласти. Інче каже: 
«Да як ти то те одбула?» Кажу: «Бог помагає». 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
Як воно звивається на ноги, то хреста робілі. Хрещика 
тако перепишуть, то дітя потрошки начинає моцуваті 
і іті. Рукою перепісать. А тепер я уже не знаю, шо роб-
лять. [...] Як зуб випав, о, кідалі через голову: «Мишко, 
мишко, на тобі етого, а менє дай муцного». 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Куплялі 
на базарі, кажуть: «А братіка ще купіте?» Кажу: «Бу-
дуть, то ще купимо». Ето то казалі. От тепер кажуть: 
«Лелека приносіть». А колісь – то в гарбузах найшлі, 
то там. Тепер по-научному понаучуваліся. Тепер луч 
[краще] не питай і не кажи. [...] Лякалі і совою: «Сова 
оньо кричить, не плач, не плач, бо оньо кричить на 
хваїні [хвойне дерево]». А теперечки – баба-яга. А ба-
бай  – до то інакче. Це вовк. Як іде до колодяза, то 
кажу: «Оньо-ньо баба-яга». – «Ой-ой-ой, бабо, я бою-
са» – «Ото і нє іді до колодяза». 

с. Кураш
Записала М. Шевчук 2 травня 2010 р.  

у с. Кураш Дубровицького р-ну Рівненської обл.  
від Шевчук Марії Максимівни, 1934 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, ДВІЙНЯ-
ТА (ТРІЙНЯТА)  Вона вже потом споведаласа. Хто ж 
знав, колі пологи будут? Хто ж був готовий? [...] За 
церковним іменем. Батюшка дає імя дитині: яке цер-
ковне свято – таке й імя дитині надавалось. Заре вже 
геть не те время, батьки вибирають імя своєй дитині. 
Вже батюшка не називаєт. Послє хрещення не меня-
ють імені ребьонка, хіба только до обряду. [...] О, то як 
близнюки родилісь, то се було радосне собитіє. Вони 
чуствовали потом одне одного: як одному погано, то і 
іншому…

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРК-
ВУ  Виродкув  – так хрестилі. [Хрестили дитину] на 
восьмий день. Батько нюс дитя. [Кого першого миро-
помазував священик, якщо одночасно хрестили хлоп-
чика й дівчинку?] Хлопчика миропомазував, так як 
Бог создав першого чоловіка на землі – Адама. [...] Ма-
тері после родов не можна було в церкву заходить… 
Юй треба було пройти обряд введення…

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ», ПУПОВИНА  
Я й не знаю, як там було раньше за звичаями, алє ж 
дивиліса перш за все, як дитя ссе грудь. Одлучали ско-
ріш всього в легкі дні тижня. Ето точно. І, може, ще на 
молодому місяці. Канєшно ж, велике значення мало, 
як дитя буде вести себе. Якшо воно вже готове, то від-
лучали від груді. [...] Пупец засохший давалі розвяз-
вать десь в 6–7 літ, етім провірялі розумность дитяти.

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  В год одевалі сорочечку, перши шта-
ни одевалі, як хлопчик подростав, так само ж і спо-
днічку дівчинці. Були обряди… Мені ше моя баба роз-
казвала, шо як одевалі першу сорочку, то нисипалі в 
її в рукави жито – ето на життя добре було. Так ще і в 
колиску як перший раз ложилі дитя, то тоже насипалі 
жито. Жито і означає добру житку. Подперезувалі в 
6–8 літ, як вже дитя помалу виростало, вже ж і пома-
гать могло. Ето і означало, шо вже дитина переходила 

ДУБРОВИЦЬКИЙ   РАЙОН
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граніци. Подперезувалі, звичайно, батьки. Колі було 
три годкі, то на хлопчика надягалі пояс – подперізува-
лі, ето було на свято Михайла.

«ПОСТРИЖИНИ»  На пострижини запросьвалі бабу і 
кумов. Ну, канєшно, рідні булі: матір, батько. Садилі 
на кожуха хлопчика, і хресний його подстригав. Пер-
ший раз ето було в год, а потом на іменіни. Стриглі ще і 
на пастушка, колі вуса виросталі потрохі, то тоді тоже. 
От хлопчиков – то постоянно кожного года стриглі, а 
дівчинку  – то один раз, а  потом уже заплеталі коси. 
Дівчинку заплетала хресна, а заплєтала десь, мабуть, 
в 5–6 год, заплетали 4 кіски, а, може, й трохі раньше. 
Ето тоже значуще собитіє було. А вплєталі косники, 
не було ж у нас тоді ні лєнт, ні стрічечок як у вас, то 
нам завязвалі косники. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Ето та душа не находить покоя, хоче, 
шоб ніби її охрестилі. Їх і хоронилі не там, де всіх, бо 
ж ето гріх великій! Десь чи за забором могілок, чи тро-
хи осторонь. Не можна було матері горювать дуже і 
плакать за нехрещеною дитиною. З  священиком хо-
валі. Без батюшки хоронят самогубцов. Да, такі діти 
ставали потерчатами, збіглєнятами. Русалками моло-
діци ставалі. Ну, потерча – ето значит, шо воно потер-
пає на том світі, вони ставали пугачом або лелекою, 
їхня душа переселялась. Треба було або переступить 
через могилку, ніби хрест зробить, або ще якось оде-
жою робилі. Являласа уві сні та дитина, казала, шо юй 
погано там. Являласа, як юй виповнялося 7  годкув. 
Ну, після хрещенія душа успокоюється, не просить 
вже, шоб охрестилі, і не турбує живих людей. [Якщо 
таку дитину не охрестити, чи перетворюється вона на 
мавку-семилітку, русалку?] То такі существа, шо за-
лоскочвають до смерті. Мавки, нявки ходять в лісі, в 
житі і в воді – русалки. Ховалі не на могілках, бо ето 
був страшний гріх, а поза могілками або за забором 
могілок, або на перехрестях. Ще хоронили в своєму 
подвір’ї, шоб охороняти померлу дитину. Под дерева-
ми хоронилі. Родина ховала і баба, близькі люди. Сусі-
ди, канешно ж, приходилі попрощаться.

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Будераж 
Записала О. Боряк 9 жовтня 2011 р.  

у с. Будераж Здолбунівського р-ну Рівненської обл.  
від Гарманюк Хавронії Григорівни (Г. Х.), 1919 р. н.  

та Дмитроці Марії Іванівни (Д. М.), 1947 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  А що беременій не можна? У нас фар-
тухи носят, беремені. Знаєте, їх зараз всі не носят, а 
колись носили постоянно, бо казали, шо дитина, бу-
ває, лиса, без волосу родиться. Шили фартухи – білі, 
рябеньки, – які були, і запаски, наверх нав’язували і 
так ходили. Молодим випадає волос, якщо мати таке 
не робить [не носить фартуха]. Так люблю з нагруд-
ничком фартуха! Не дай Бог, схватитися, як пожар – 
от схватиться, навіть у мене є родимий значок чорний 
[показує], навіть не пам’ятаю, де схопилась. Не можна 
людину беремену лякати, не можна шось позичать, 
якщо прийде та людина – шо маєш, треба дать. Їй тре-
ба дати, шо вона хоче, бо не даш – будуть миші їсти, 

поїдять тобі все в хаті. Як пожар – не можна. Шо про-
сить, треба дати обов’язково. Нєт, борони Бог, іти до 
мерця. Не ходят. Я щитаю, шо не можна. В тій дитяті 
вже не буде краски – жовте таке, слабе буде. Не мож-
на. Хай навіть і близький вмре – не раджу нікому. Ну 
вже як родичі, то можна. А по чужих – то ні. На пе-
рехресті ходить тоже не можна, бо є, шо виливають 
на перехрестя доріг всяке. Краще обходити такі дєла. 
Ідеш – хтось шось налив, є такий народ, помиє, то ти 
бачиш, шо мокре  – обійди! Бережоного береже Бог! 
Ще скажу: була жінка, і така болєзнь – віспа ходила, і 
оця жінка, вже більше неї була дитина, і вона вже ви-
дужала з тієї віспи, вона йшла по дорозі і їла по кусоч-
ку пирога чи так цілого, і моя мама йшла, і мене несла 
таку невеличку, а вона вломила того пирога, да дала 
мені в руку. І в мене та хвороба була напала. То, моя 
дорога жіночко, вимучилась! То я помню, була малою, 
вимучилась – сестра мене гляділа. І мама вимучилась! 
То вимучились чорно! Але на мені не було ніде зна-
чків, тільки по лиці трошки, а зараз, як я вже помоло-
діла і постаріла, вже нема нічого. 

ПОЛОГИ  Г.  Х.:  Всі діти родилися в хаті. Жінка, така 
сама, як я, тільки старша віком була, і одвідувала. 
Д. М.: Якшо вам розказати біографію, то це ви би сиді-
ли зі мною тиждень! Ну шо ж? Схватили мати схватки, 
а він [чоловік] каже: «Я не повезу!» І сестра [старша] 
їде на сусіднє село, там кілометри два, зимою, з тим 
конем, везе ту матір туди, а там акушерка тільки одна 
була, той пункт. Привозить там на піч до однієї су-
сідки, та топить піч, пече хліб, їх на піч туди, і вони 
на печі родили. Ця жінка – там була у тому селі одна 
така бабка, гукнули стареньку, зав’язала тій дитині 
пуп. [Жінка] пече хліба да дала матері, з тістом: на-
пекла так, як на пироги, розчинним. Тільки ж не мож-
на роділлі, ви ж знаєте, а вона наїлась… [Сміється.] 
І родила після всього! Зав’язали той пуп дитині і пе-
реказують батькові, шоб їхав. Він їде з голими сань-
ми. Голиє, навіть соломи не взяв! Ні кожуха не було, 
нічого. Візьми хоч якусь ковдру, хоч шо! Боже, дають 
ті пельонки, забирают дитину у кожуха і везуть його 
додому. В хаті непалена грубка, ми всі малі…

БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА, 
«НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ»  Г. Х.: «Бабуня-повиту-
ха» кликали. Д. М.: Брала чи хліба кусок, чи, мо, шось 
взяла з собою, матеріалу кусочок, шоб не іти з голими 
руками. Г. Х.: Жіночко моя, та упорала меня лучше за 
всіх. [...] Місце забірала баба. Я не вияснила, [куди ді-
вали]. Наверноє, так, як од худобини. Не в хаті, десь 
под деревами, де люди менше [ходять], шоб собаки 
його не витягли, шоб воно там зогнівало. Бо в хаті хоч 
земля була, да хто його буде копати? [...] Ну, моя доне-
чко, не резінкою [перев’язу вали пупа], і не дротом – 
береги Бог! Тільки така тряпочка чистенька шоб була 
і біленька, чистєйшая, з простиночки або хусточки, 
або бінт. На ту пуповинку перев’яже трапочкою  – і 
воно загоїться, і втягне, і дитина тримається до ста-
рості. І не відрізали, так як зараз. Хто ж його одрізує?! 
Воно таке довше, покидає його десь, потім одсихає, 
моя донечко, да одпаде, разом із шкурочкою: так, як 
в худобині тая пуповінка  – так і в дитяті. І  вже як 
очиститься пуповина, значить, та дитина вже крєпка, 
підводиться, ручки тягне. А пупіка тримают. Ховали 
його в такі скрині, таке було кухро, і в кухрі при боці 
накривання, такий ящичок. Туди кинула і тримала, 
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поки буде розум. Дала [дитині], шоб сама роздлуба-
ла, розв’язала, шоб було розумне дитя, шоб не було 
дуростей, шоб встало та не робило збитків  – всяке 
умення. Треба не давати дитині плакати  – робиться 
таке в серединці пупа така пимпочка. Не давати малій 
дитині плакати. Більш-менш до року глядіти гарно. 
[...] Як така вже хитра дитина, то казали: «О, то воно 
в сорочці родилось!». Хитре таке, учиться добре і ро-
боту всяку понімає. То так говорили колись. Сорочка 
яка – та шкура, шо вже воно випаде з нього. Бо воно 
ж родиться, як і худобина. От я його, Господи, про-
сти, як я лежу вже зболяна, то я на нього не дивлюсь, 
та жінка сама його бере і його зразу десь закопали. 
Може, я того нещасна, але я його не гляділа. Самі ви-
носили і десь закопали. 

ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  Вона приходила, 
заварювала воду і тим вмиватись давала – ноги мила, 
руки роділлі. Коли прийде, доливає до миски, ну, шоб 
така більша вода була, і шось там примовляє. Помо-
литься, спустить роділля ноги, і миє ноги сама, ноги 
так, коліна… Г. Х.: В квіточках всяких – кидали в ту 
воду всяке зілля, ну, вона [вода] не була переварена, 
вона була загарячена, так шо воно воду не холодило. 
Ну, як сказати, сіна святого трошки, шо всяке таке 
цвіте в ньому, того сіна, овса сипали чуть-чуть, зерна 
просто вівсяного, соломки вівсяної можна кинуть  – 
то воно для здоров’я – і роділлі, і дитяті у купель. Вона 
пітала: «Чи єсть у хаті?» Мати шукала, шо було – ки-
дали в ту воду. Воно поквасилось трошки у гарячому, 
і тоді вона обмивала тією водичкою. Казала, шоб була 
і роділля, і дитина здорова. Та мати буде крепкою, і 
дитя буде. [Як] обмивала ноги – миє вперед лице, по-
слє руки, послє ноги. Тільки дитя вперед покупали. 
Баба вмивала. От у тей день [через шість тижнів], так 
як ти, жіночко, зайшла, так та баба вмивала роділлю. 
Як шість неділь вийшло, [баба] дитя купала самим 
першим, а тоді роділлю – вперед лице, а тоді руки, а 
тоді вже до ніг добралася – дитя купала саме перше. 
Вона [баба] приходила перед тим, чи після того, то 
півтора місяця виходило [як мили ноги породіллі] – 
вже вона була жінка очищена, шо можна було всю-
ди вийти: і в церков, і в магазин, і куди їй доручали 
ходити. А тепер хто його знає? Баба приходила як є, 
ув чомусь вбрана. Вона прийшла не в тому, шо вдома 
ходить, а в чистому, і вона прийшла да поговорили. 
Бабі не мили руки, тільки роділлі і дитя мили. Цю воду 
так виливали, моя дитино, шоб не під ноги виливали, 
а під якесь дерево молоде збоку, у садочку, або десь 
під якусь повінь – ви не думайте, шо його лити десь, 
в якусь посуду худобі нести – борони Бог! І на дорогу 
не можна. Із тим всім – і зерном – десь у садочок, не в 
будинок, а на двір. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  І  дівчатко купала, і воно 
росло як на дрожчах. Вона прийшла, моя голубочко, 
нагріли води, положила ту пельоночку. А  пельоноч-
ка була чистенька. Хто її купляв?! Помочиш, положе, 
обгорне і хлюпає водичку. А то мені [породіллі] мили 
ноги, руки. Дитя купали в такому: сінця наварить, кві-
точков таких разних, як ото є у садочку, і мають коси-
ти, посушана. Воно накисне, і в йому покупають. Ка-
жуть: буде крепка, буде сильна дитина рости – не тре-
ба дохторів до неї шукати багато. І так само: цього ку-
пеля [з дитини] не виливали всюди, не лине його аби 
де, шоб по ньому кури ходят, – таке не робили. [Після 

заходу сонця виливать] – а воно шось мішає, мабуть. 
Д. М.: Потому шо, кажут, дитина не спить. Вона тоді 
погано спить по заході сонця, плаче. Воно больне ро-
биться. Не можна. Лучше хай постоїт. Г. Х.: Даже, моє 
дитятко, скажу, шо як хліб печут народ самі, то тоже 
цієї води не виливають по заході сонця, і покупається 
взросла людина чи голову помиють, ніколи не вили-
вають на сторону з голови, треба до заходу сонця зро-
бити. А  якшо ввечері, дитинко, зробляне, то вилити 
його ранком. Лучше його десь так, стороною, де ніхто 
не ходить.

ВІДВІДУВАННЯ ПОРОДІЛЛІ ПОВИТУХОЮ  Бабуня 
приходила разів пару, поки те дитя [підросте. Навіду-
валася і до півроку. Вона навідувалася, як дитина. На 
дорогах питала, як воно все, чи в порядку, розказува-
ли. Я її часто в сні бачу, часто мені показується. В со-
рок першому, була така тривога, моя милая, а я дочку 
родила. [Батька послали за бабою.] Просту жінку при-
вели, вона ходила по таких ділах, і вона мені впорала, і 
я була здоровою, і дитятко. То на родини йшли, і баба 
приходила, і сусіди йшли, і сестри йшли, як були. Самі 
жінки. Як чоловік прийшов  – штани знімали про-
сто в шутку. Як мій хлопчик [народився], то балачка 
така була, один [чоловік] не знав да зайшов. Більшість 
йшли жінки. Вони ж не ходили, дитятко, у штанах, не 
ходили і в трусах під сподницями. Вони були в спідни-
цях. Зараз таке – не поймеш.

РОДИНИ  Одвідують роділлю. Хто шо зготує, но несе 
легеньке роділлі. Потому, як принесе тверде, людина 
зболяна і дитяті. Бо коли груддю годує мати дитя, то 
половина іде на дитя, в груди, а половину пользує сама 
породілля. Тому породіллю годують таким добрим, 
легшим. Несуть вареники з сиром, кашу з молоком, 
більш молочне, пиріг якійсь печений. Всі разом мо-
жуть зібратися, як родина добра і хороша. Побалака-
ют, подають тій роділлі. Кажут: «Добрий день, помагай 
Бог», – тоді казали. Приходили, мене в лице цілували, 
обнімали, як родина, сестри були чи там тьотки – так 
обходили. Шоб так жили зараз, моя дитинко, то дуже 
було б добре жити.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Як шість неділь ви-
йшло, жіночко моя, приходила така – вона з квітами 
всякими, букетом – і примовляла: шоб воно росло гар-
но. І, як то кажуть, шоб до старості було добре». І мо-
лилася, молитви якісь знала, і воно лушче було жити, 
моя донечко, ніж зараз. Через шість тижнів до церкви 
одходила людина, ізвіні, мужик не лягав разом спати 
шість неділь – борони Бог, інакше карала би його вла-
да! Не мона іти на похорон, і до людей іти – не мона 
такій жінці, моя голубонька. І на гості не можна, бо 
людина є неочищена. Як худобина після телятки або 
коняка після лошатки – воно ж больне щитається, го-
лубочко. Як виховатись добре, посидіти хоча б шість 
[неділь], то воно буде крепше і довше жити. А як воно 
стане рватись, підіймати тяжко, усе хватати – ой, мені 
нічого, нічого, то воно ж мучиться, а молодше вмирає! 
Треба ж за собою дивитися! 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Як воно вже на грудях, то давати так, шоб 
воно не перессало. Як жінка годується добре, то гру-
ди ж брякнут, то треба зциркувать грудь. Це молоко 
будь-де виливали, але не на тазік. Дохтора і мені ка-
зали: до року, котре дитя груддю кормят, те дитя буде 

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ   РАЙОН
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при здоров’ї. Вона [баба], дитиночко, шо ж, розказу-
вала, як треба те дитя повивати, як годувати?! Я го-
дувала всіх: у мене не було корови, то своїм молоком 
всіх груддю годувала. Найменшого годувала чотири 
роки. Д. М.: Вже свадьба була в сестри, а він [брат] ма-
теру бере: «Ходи, їсти хочу, я хочу ссати, дай цицьку!» 
Завів її десь за пліт, стоячи поссав. Зараз він такий 
здоровий! [...] Г. Х.: Як відлучали? А брали, моя доне-
чко, кусочок кожуха якогось, виривали [кочувелю?], 
положу: «То вова, то вова, не можна!». А він кричить, 
скубає ручками і знову кричить, знову кричить. А я 
вже потім… Молочко було, то я вже з кружечки, з ло-
жечки поювала його малесенького. І  сажею кругом 
грудь отак помажу, сольоним мазали – а все одно ж! 
Плаче, але одвикало, дитинко, одвикало. Я котрумось 
[з дітей] два рази давала. Мабуть, тому, дитинко, шо 
вмер. Не можна давати, це я согрішила. Може, тому 
він і попав в аварію. А  він дуже плакав. Не можна 
було нічим одкинути. Це були 1950-ті роки. Він був 
маленький, груди перегоріли. І я дала йому ще посса-
ти. Думаю, хай поссе. Я робила куклу: брала кусочок 
шматочки з хусточки, заверну таке бубличка  – воно 
схвате його і довбить! [Сміється.] Послиніт таку тря-
почку. Д. М.: Ви знаєте, мати в роддомі [брат, як наро-
дився] дала кусочок сала! Тільки вродився! Він так ссе 
[сміються]. Г. Х.: Так накричали, як побачили, а він так 
ссе! Нагодувала жирним салом! А він такий крєпкий! 
Здоровий.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Я брала по двоє кумей – мені було 
тіснувато по четверо. А були такі хазяї – брали четве-
ро кумів, значить, по дві пари: кум і кума, кум і кума. 
Бо несли подарки, моя дитинко, гостинці куми несли. 
Якшо хотіли йти, то могли хрестити і два рази. Навіть 
по три. A як не було або мало з чим іти, чи грошей… 
бо так само на церкву треба було давати  – невеликі 
[гроші], але давали, роділлі принести який подарок. 
То як не мало, одказивались – кума чи кум – то брали 
свіжих і христят. Я таке чула, дитиночка, але мені не 
траплялось [брати стрічених кумів]. Кума бере кусок 
матеріалу чистого, нового, ну, скілько там його вийде, 
чистого перкалю  – крижмо, і там вже кумі несе по-
дарка якогось, купить, шо має. Чи на пляття, чи яку 
хустку файну – ну, хто шо має. Булку хліба бере – мій 
кум брав булку хліба печеного, хорошего. Як не пекли, 
то купляли. Але колись пекли. Ще як я родила, то при-
носили мені такий гарний. [...] [Перед хрестинами] 
приходила баба, сама купала, перехрестила і мене, і ту 
дитинку, чисто замотувала, нове треба було дати, вже 
в те крижмо, моя дочечко, шо кума принесла, повви-
вала і повивача мати [дасть], а не чим-небудь таким 
рваним, з одежі, і шапочка шоб була чистюня, хоро-
шенько пошита у кружовах і квіточках, вишита, бо 
хустку тільки вдома давали, а до церкви – в шапочках. 
Убере, як той казав, мов куклу, те дитятко. Бо вже ж 
іде кума, бо не брали, як сама роділля, брали моложе, 
замужню, а хоч і дівчину, і кум вже був хлопцем. Ну, 
і бере тоже в церкву хліба булку, і баба йшла разом, 
одправлялась служба, моя дитиночка. Шось робили, 
як на весілля [шось клали на поріг], але я не помню. 
Було шось  – шось було тій дитиночці і матері було 
добре. Робили, моя донечко. Як приходили з церкви, 
знов шось казали: «Шоб ця дитиночка росла гарно, не 
боліла, не слабіла ніколи, і шоб в сім’ї було гарно, без 
спорів, без сварів, гарне шоб було кругом життя, в ро-

дині даже». Давали те маля мамі на руки, подержала, 
трошки подержала, потім клали в колясочку чи ко-
лиску. Хто не йшов, моя донечко, то шось несло. Як не 
з їжі, то з одежі. Хай хустину якусь приносили. Такий 
був закон, шо ідеш, як на свадьбу. О-о-о. А куми не-
сли гарні подарки – вже куплять. Бабуня, шо вже вона 
мала, то те брала. Ну, вона несла… Уборів вона таких 
не несла. І з себе вже не несла, хай і нове було. Шось 
тоже – чи матерії кусочок, чи квіток пучок принесе, чи 
букет квіток, чи кусочок якогось матеріалу, шо мож-
на було сороченьку пошити тієй дитяті або плат’ячко. 
Бабу піднімали, гурали [на хрестинах]  – надивилася 
на небо. І на Коляди таке виробляли – дівчат підніма-
ли. Баба шось тоже давала, сміялась, шутила. Бабу на 
стула садят, на табуреточку, а вона зі стола дає мого-
рич. [...] Варили, як була мати, а як не було, кликали 
чужу бабу, і вона готовила. Як не були ми, донечко, 
в піст, то готовлят так, як на весілля – скоромне. А в 
піст  – пісне готовили. Ну, капусту тушили з олієм, 
картоплі так само, кашу пшоняну. Замість пирогів  – 
як не пекли пирогів – варили пшону кашу. Дуже вона 
тоже була вкусною. Я  її і зараз, хоч пшоно і дороге, 
я прошу: «Дочка, хоть дорого, пшоно – з’їсти хоч раз 
тієї каші з молоком». 

ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  А  робила квітки та сама баба, 
шо порала цю саму роділлю. Барвіночок давала, цві-
точки давала – любих. Вже цвіточки, які були тоді. Як 
була пора така пізня, то якісь вже рвала там на полі, то 
понав’язувала. А ні, то самого барвіночка зав’яжуть 
такий пучечок, ниточкою, і ото приносила. І  давала 
кумам, кумам  – куму і кумє гарнійші робили, шоб 
були гарні. Зараз молодій і молодому, а тим осталь-
ним гостям може бути вже не такі – позав’язуют пу-
чечки. І тоже дасть ту квіточку, гості стопочку [п’ють] 
і їдять вже, шо наготовлено. За квітку на тарілку гро-
ші давали або в руку кидали. Благодарили: «Шоб ди-
тятко росло, шоби жилося гарно і вам, бабо, і далі, 
далі – шоб ви прожили до ста років». І так збирався 
народ – родня, найближчі сусіди, сестри роділлі. Си-
діли пошти до півдня і співали, шуткували – не так, 
як зараз сопуть і кажуть непотрібне. Було весело! 
Квітку подарували. І  [треба] тримати, поки сама за-
гине. Положити в таке місце, шоб вона не пропала. 
Десь на віконниці поставили. Хранілі, поки вона десь 
сама не подінеться. 

ПОХРЕСТИНИ  [Похрестини] на другий день після хрес-
тин. І колись на другий день всі приходили, і ця ба-
буня йшла [до породіллі], но вже не несли, доченько, 
нічого. У мене були недостатки, то я того не робила. 
Годували: у кого шо осталось, покормили, подякува-
ли і розходилися. А колись були, донечко, хрестини і 
багато, донечко, робили – більше, ніж погане весілля. 
На похрестини ходили, ім’я дізнавалися. Було жити 
весело, тепер вже всі чогось понурі. На весіллі чула, 
шо на весіллі таке роблят [везуть бабу]. Але мені та-
кого не було. А тепер на хрестинах возять рідну бабу. 
Повезут, пошутят. Я кажу правду. А за шо б вони ви-
пили? Люблят цю горілку саморобну. І не карають за 
неї, Господи, простіть мені!

КОЛИСКА  Як ще перше дитя, то була така колиска ви-
плетена з лози. Вірьовочки були, і цвяха забили під 
стелею, і колихали. А  клали під голову хоч кусочок 
хліба, скибочка хліба, шоб воно там лежало і лежа-
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ло. Як засохне крепко, то кидали його – ну, не знаю – 
перш давали його корові з’їсти, шоб молочко давала. 
А свиняці не кидали. Да й свіжого вріжать. Знов ле-
жить, поки на сухар зробиться під подушкою. Така 
була приказка і балачка. Дивились, шоб мені, борони 
Боже,  – колиска отако-о була, накривала хусточкою, 
навішала плахтою, шоб той кіт, борони Боже, не вско-
чив на лице. Я то таке робила. А як іду з хати, то той 
хліб клала завше в колисочку під дитинку, під поду-
шечку маленьку, а собі десь клала під свою подушку, 
шоб завше мати хліб, шоб не виходив хліб у хаті. Все 
робила.

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРО-
ГИ», КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Бабі тоже дали 
подарка. Найбільше давали матеріалу кавалочок чи 
хустку тоже дарили, яка вже була, шоб весела, не була 
жальная. [...] Носили бабі пироги, як вона гарно гля-
діла-доглядала і була проста така баба. То коли вже 
роділля при здоров’ї, дитя вже тримається, то іде, од-
відає цюю бабу з гостинцями. Напече чи варить такеє. 
До пари пирогів, може, брала. Всякого. «До пари», – це 
на Гандрея дівчата кажут, шоб замуж вийти. На Багаті 
вечори зимою. А я не носила, бо в мене були недостат-
ки. Але бабі –то шось давали. [...] До баби шось я не 
помню, а до кумів, до хресних носили [волочильне]. 
До пари, якщо несли на волочильне яйця. Як жінка ді-
тей своїх посилала, то штирі давала, а як є, то і шість, 
і вісім давала. А обратно вертают ту саму форму, яйця 
замінюют своїх да дают гостинця. По-моєму, на дру-
гий день Пасхи. І на третій. Три дня було на гето. На 
перший отдихали. Як однесеш, то вроді ж щитається, 
шо і тому буде рік хватати, і тому. А якшо його немає – 
то воно буде бідне. На любе рокове свято йшли, але на 
Пасху – найбільше. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Як батюшка хрестив, відсікав волос-
сячко. У рік не стригли. А я свою дочку стригла, по-
тому шо казали, шо будуть гарні коси. Було у нас, шо 
стригли. Не всі тримали так, шо стригли, є такі, шо 
не хотіли. Але обичай такий був. А я тобі скажу, по-
слухай родинниє коски – в яких породяться, то вони, 
кажут, голова не буде боліти, [як не стригти]. Бог його 
знає. То батюшка стриг. Але до року не стригти чу-
принки, шоб голова не боліла. 

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, ПЕРШИЙ 
КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  Ніг-
тики скушували більш, шоб пальчика малесенького 
не різати. [...] У мене так було – опережу себе хусти-
ною, теє, шо на голову, і скажу: «Лови мене, лови». 
Стану так далечко, а воно зводиться рачком, рачком 
і так ступіт ножичкою чуть  – і знов сів. І  так, так. 
Або кішечку так поставлю, і вона іде, шоби її взяти. 
І вже почне ходити гарно. Всеке, всяке було. Коли і 
впаде на ручки. Вхопиться, знов підведеться. І  так 
навучувала. Господи, Господи! [...] Зубчик ховала в 
кухор, хранила його в скрині. Кухрик покрашений в 
бідних, це в багатих – скриня. Як заміж йшла – от-
дали. Більшість було, шо як вирвеш перший зубчик, 
його через голову викидали під пєч і заставлят, шоб 
та дитинка взяла і через плече вона його кинула, шоб 
мишка зловила. Шоб були крепкі зуби. Шоб воно ки-
дало. Шоб мишка взяла костяного, а дала залізного. 
Це я ще пам’ятаю [сміється]. Ой Боже, Боже, було, 
було такеє. 

ВРОКИ  Шоб не наврочили, я розкажу: сорочечку дава-
ти навиворот на дитятко – нехай воно буде і негарне, 
то під сподом, а повивертать рубашечку і одєть на го-
леньке тіло, знаєте, нехай воно так собі і буде, то дити-
на буде крепкою. Зілля якесь – цвіточки, які звичайно 
приносили на роділлю, отаке всяке, але шоб жовтих 
не рвати, оно то український знак, але воно розлука, 
кажуть. Не треба жовтого цвєта. Так – чи голубеньке, 
червоне, хай якийсь розовий, біленьке, шоб дитинка 
росла і була гарна. Я клала завше барвінка, кладу тако-
го віночка, бо я вміла виплітать, положу коло дитин-
ки, воно його і не понімало – лежало. Сиділо [дитя], 
скубало його. Я покину. А як не було когось старшого, 
не було на кого покинуть, то брала під руками хусточ-
ку чистетьку, опережу його, під ручками, та за те возь-
му чистим шнурочком, другою хусточкою прив’яжу 
до верьовочкі, тримаю, якщо воно буде падать з ко-
лисочки, то повіситься на тому перев’язаному, а при-
йду – побачу. Ой, гляділа я! Бо була я сама – чоловік 
мене залишив.

АБОРТ  Я аборти не робила. Були такі, шо собі робили. 
Були такі простячки по селах, шо робили. А [я] його 
боялась і ніколи не робила. Я  його не хтіла. Бабуня 
тим не хотіла заніматися. На село, може, дві жінки та-
ких [які робили собі аборти], а так боялися. Так зро-
бить, шо може людина і померти. Або умре жінка, або 
дитяті шось зробиться. Шоб дерти його з себе – гріх 
тяжкий. Шоб в людині шось шарувати або забити – то 
гріх. Коли поворушиться [дитя] в середині, значить, 
воно живе. В  утробі уже наполовину воно живе. Як 
іде на цей світ, вона вже з душею. Воно як народиться, 
то вже заплаче, закричит, значит, воно живе. Коли ки-
дається в утробі, значит, вона обертається там, прямо 
ходит по салнику такому.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Прика-
зували: то в капусті тебе знайшла, то десь в картоплі, 
то десь в конюшинці  – все в такому, буся чи боцюл 
принесли, ворона, пташечка. А  тебе підібрали. [...] 
Я лякала собачками і котиками, і чим хочеш. [Смієть-
ся.] І мене колись моя мама ще лякали, то, людиноч-
ко, такий собака – він прийшов, як вовк, під вікно, а я 
дала йому хліба – врізала кусочок і крозь вікно вики-
даю. Накормила його – і пішов собі! А ще дід, казали, 
дід забере, дід прийде з торбою, да забере тебе, будеш 
не слухать, плакати. Бо ж ходили колись дєди! Зі ски-
бочкою хліба, голодали. Зараз нема вже таких. Русал-
кою, може, і лякали, шо є така в воді і прийде. По житі 
вони, кажуть, ходять, як колос. Не можна ходити, бо 
там русалки. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Як, борони Бога, слаба, то шукали 
тоже доктора – доктора чи кушерки шукали. То шо ж 
баба не поратує від болєзні. Ну, мені дав Бог, дитятко 
моє, шо всіх родила здорові. Закопували, моя донечко, 
на могилках, но під парканом. Не закопували близ 
могилами, а каже, шо поховать треба під парканом, 
а ні, то в могилу ложили родини: викопає, прикопає 
трошки глибше, в могилу і кине те дитя, шо, борони 
Боже, неживе було чи там зразу вмирало. Ім’я дава-
ли – на любе ім’я, потому шо нехрещене не ховали в 
могилках, де всі. Навіть того, шо вродиться. І хреста 
не ставили, так як віруюча віра була. Вона і говорила, 
проговорювала все, хоч і живе було. Щиталося, а по-
тім записували його. 

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ   РАЙОН
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320 РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСТЬ

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

м. Костопіль
Записала Л. Карп’юк у вересні 2011 р.  

у м. Костопіль Рівненської обл.  
від Грипіч Марії Макарівни, 1929 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ  Вагітній не можна нічого робить, 
погано казать не можна, свариться не можна, треба 
вести себе спокійно, шоб дитя було спокійне. Як спо-
кійно ходиш, то й дитятко спокійне. [...] Колись такого 
не знали, казали: як на лици червона, то буде хлопчик, 
блідна – то дівчинка. Як ластовиння – то на дівчинку, 
кажуть. 

РОДИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Породіллю відвід-
ували свої, оно, може, до кого ходили, до мене  – ні. 
На родини приходили, самі йдуть, а на хрестини кли-
чуть, на родини-то більше домовляються: «Ага, ти там 
йдеш?». Приносили пельонки, солодке, печення. Ко-
лись не було конфет, то налисники, вареників візьмут. 
[...] Колись імена давав батюшка на свята, я народи-
лась п’ятого серпня, то четвертого було свато Марії. В 
мене один був брат, і його назвали в свято.

БАБА-ПОВИТУХА, КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  
Мама розказувала, шо була така баба-повитуха, то 
вона сама пупа зав’яже дитяті, покупає, а тоді посля 
приходить. То які вареники зліпить, принесе, а тоді 
хустку їй за те давали. Раніше простіше було, то баба 
одна була чи на цілий конець, чи на ціле село. Така вже 
ходила. [...] На свята ходила [повитуха], приносила 
волочилне, хрещена отдєльно, а та – отдєльно. Колись 
не було так, шо носить, як Паска, то паску приносили, 
колись таких п’янок не було. Куми-то несуть на Пас-
ку: то іграшки чи костюмчика. А колись не мали, то й 
не несли. «Волочилне» казали, то там яєць чи паски 
кусок, а то цілу паску. До якого року хто хоче, то і но-
сить. Як вже вийдуть замуж чи женяться, то вже не 
йдуть. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Шість неділь то не 
можна було до вводу йти, і баба-повитуха іде з єю, а 
як бабі шось не випадає, то повинні свої йти, бо тре-
ба дитя подержать, а як нема баби, то стара жінка по-
держить. От як у церкві йшла стара жінка до сповіді, 
то подержала, не баба-повитуха. Старша жінка взяла 
дитятко. Коли породіллю вели до церкви, то це нази-
валося «на вводини», «до вводу». 

КУМИ  Колись одна пара кумів була, а тоді стало дві, 
дехто тих самих бере, а гінші  – то нє. Як дитина 
вмерла, то виходили на вулицю і просили: «Будьте у 
мене за кума чи за куму». Їх називали просто «куми». 
Брали за кумів, хто кого хоче: хто родичів, хто зна-
йомих. Я  й не знаю, на шо звертали увагу; мені, як 
людина добра, то й брала. На свого Володю я брала 
жінку 1929-го року народження. Беременну не мож-
на [брати], чоловіка і жінку  – сімейну пару  – ні, не 
можна. Шоб на свята відвідувати кумів, то в нас та-
кого я не знаю, але ходять в гості, запрошують. Пе-
редавати дитину через вікно – такого не бачила, але  
чула таке. 

ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ДИТЯЧИЙ 
ОДЯГ, ПЕЛЮШКИ  Пуповину, хто не знав, то закопу-
вали там, де ніхто не ходить, а як у роддомі, то ніхто 
не знав. Пуповину треба було тримати, як дитина йде 
в школу, то гляділи пуповину, як перший день іде в 
школу, то давали з собою, в кишеню. [...] Як малень-
ка дівчинка, то в любиснику купали. Баба-повиту-
ха купала. І колись клали оголлє по боках ночовок і 
трошки попелу, а тоді, як купають дитину, то ложать 
на пельонку і такі волоски остаються, кусає дитя, 
викачувалось. І кажуть, шо погано,  – такі волоски, 
десь беруться, не знаю. Як вуголь кладуть, то не так  
врочать. [...] Крижмо – то це для дитини шось поши-
ють і обязатєльно, шоб дитя це носило. [...] Пелюш-
ки робили полотняні. Із сорочки тоже робили. Тоді 
всі пельонки були з полотняного такого, старішого. 
З лляного.

ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», «НАЗНАЧЕНА БАБА», ХРЕ-
ЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  На хрестинах давали 
«на квітку». Квітку подають, а я повинна шось поклас-
ти. Звичайних квіток там клали в тарілку. [Чи чули про 
звичай бити кашу на хрестинах?] Ні, такого не чула. 
Бабу возять, оцю повитуху. [...] Тепер вже в роддомі, 
але всьо равно назначають бабу: «Ти в мене будеш 
за бабу». І возиком возять. Везуть до магазину, вона  
вгощає їх. [...] Було, шо за два дні вже несуть хрестить. 
Як люди на те дивились  – не знаю. Бувало, шо два 
тижні – та й хрестять. Або до хати приходив батюш-
ка. [...] В суботу похрестить батюшка, а на другий день 
кличуть. В нас кисіль не варять, нема такого. Пісня на 
хрестини:

Ой, запряжи, онученьку, сивії воли
Да завези бабусеньку до корчми.
Не повезу бабусеньку волами, 
Хай йде бабусенька ногами.

«ПОСТРИЖИНИ»  Кум стриже дитину. І  дівчаток теж 
кум стриг. Так трошки ножицями, трошки поровняє 
дитятко. На кожух садять вже, як замуж іде. Волосся 
більше палять, бо, кажуть, як на кубло пташка візьме, 
то головка буде боліти. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, 
ВРОКИ  Дитину кормлять, скільки хоче, в нас до года 
одні кидають, а інші – ніяк. [...] Як не розрізати пута, 
то кажуть, не буде хутко ходити, буде падать. [...] Вро-
ки як лікували, то таке казали: «Ішла Божая Мати че-
рез дві ріки, одна медяная, друга водяная. Медяную 
вип᾽ю, водяную виллю. Де Мати Божая стане, там 
Ані-Мані вроки перестане». 

Записала Л. Карп’юк  
у вересні 2011 р. у м. Костопіль  

Рівненської обл.  
від Мельник Галини Григорівни, 1933 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Ну, саме перше: вагітній не можна було 
красти, тому шо кажуть: «Шо взяла – це буде падати 
на дитину, та буде красти». Отаке є… І шо вагітна… 
як шось попросить, то треба дати, бо миші поїдять. 
Значить, тоді тоже такі будуть збитки. Не можна було 
нічого вслід вагітній кидати, тоже считалося і гріхом, 
і таким дуже поганим, шо може впасти і на дитину, 
і на жінку, і таке все. Більше таких прикмет не знаю, 
бо більшість дитинства пройшло в місті, була еваку-
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ація, після евакуації знов у місті, десь до дванадцяти-
тринадцяти років, то ніяких таких особих прикмет  
не було.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛ-
ЛІ В ЦЕРКВУ  Я  чула тільки, шо були повитухи, які 
ходили, понімаєш, замість акушерок приймати дітей. 
А  там ніхто нічого такого мені не розповідав, і вже 
такого не було. Тільки чула, що були такі жінки на 
селі. [...] Знаю тільки, шо як хтось до маленьких дітей 
приходив, то мусів шось дати. Жінка якшо прийшла, 
то мусила навіть хустку з голови скинути, а віддати. 
А хлопець повинен був дати шапку. Як не було вже шо 
дати, то свою річ. Ну то вже як ішли, то несли хліб, 
цукор, мило. Це маленькій дитині.[Коли? Як прине-
сли її з роддому?]Так. Приносили і там вже – хустку на 
пелюшки, а шапку – взагалі не знаю на шо, але все рів-
но… Це було швидше на Київщині. У Млинові тоже 
був звичай, шо як приходили до дитини, то так само 
треба було шось принести на пелюшку, бо тоді не було 
ніяких підгузників, і з хлібом, значить, ішли чи з пе-
чивом яким, і солодкого приносили, шоб життя було 
солодке. І щоб сильне було, приносили хліб. Ну, і шоб 
голі не ходили, бо то треба було і замотатись людині, і 
все. [...] На сороковий день породілля йшла до церкви 
з дитиною.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИ-
НИ  І ще така була прикмета: як дитина вже на ноги 
спинається, починає ходити, то треба було бігом 
брати ножа, порізати путо. То по цей день воно тако 
зберігається. Ну, хто побачив, шо воно там перший 
раз [зробило крок], да. І ще кажуть, шо дитина мала 
все знає, покамєст не вийде сама за поріг. А  як уже 
вийшла за поріг, то вона уже те, шо знала, забула. 
З  народження вона знає все. І  бачить те, що дорос-
ла людина не бачить, так. А як уже вона самостійно 
вийшла за поріг, вона, те, шо знала, вже не знає. [...] 
Якраз про купання нічого не чула. От як пелюшки, як 
локтєм міряли. Локтєм міряють температуру [води]. 
І по сьогоднішній день так само. Ну і міряли дитину: 
колінце до локтя – навхрест. А це вони міряють про-
сто – чи дитя правильно родилося, чи нема ніякого 
вивіху. То тут таке, знаєш, медичне. По сьогоднішній 
день, може, тоже його так міряють.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  За кумів бра-
ли просто… За кумів кого хтіли, того й брали. Су-
сіда там брали, родича. Але ше таке було повір’я: шо 
якшо в кого мерли малі діти, то за кумів брали, кого 
зустріли. У нас там такого не було. Різні діти – різні 
куми. А тут то я вже перший раз побачила, у Глущен-
ків. Обох же хрестив. Та сама кума і той самий кум. 
Мабуть, у них так є, там, звідки вони. Ну то по селах. 
То є, шо як ті куми до першої дитини, то й до всіх. 
А  так то нє. [...] Мати не йшла [до церкви]. Давали 
комусь дитину. Ну, якшо були хрестини чи родини, 
то не були вони гучні, не були гучні. От прийшли 
куми з батьками, пообідали, ше там хатні, родичі 
які. Ну, як кажуть: дід, баба, мама, тато і куми. Ну, 
там, може, брат. Такого застолля, понімаєш, не було. 
А  як уже хрестини…[...] Як уже, понімаєш, рік, то 
уже хресний батько стриже. Спочатку хреста вирі-
зає, а потім підстригає. [Чи підстригали і дівчинку, 
і хлопчика?] Всіх. На кожуха то садять переважно  
молодих. 

с. Звіздівка 
Записала О. Боряк 10 жовтня 2011 р.  

у с. Звіздівка Костопільського р-ну  
Рівненської обл.  

від Василишин Людмили Василівни, 1929 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ, ДУША 
ДИТИНИ  Кажут, беременій не можна дивится на мер-
ця, бо буде дитя таке неважне, шо мрець такий жовтий. 
Хоч і пойде, да не дивиться на покойніка. В присвятки 
не шить, нічого не робить, шоб [не] було. Таке свято, 
шо і роблять, – Катерини, то їй кажуть: «Ти не роби 
там. Тобі нашо? Бо ти ходиш беремена». Не можна іти 
під плотом, шоб так не пролазила, бо буде пуповина 
заматана тая. Таке казали. Ногою шоб не штурхала, бо 
буде дитяті плохо. – А шо плохо… Шоб не штурхала 
ногами ні кота, ні собаки – таке було, – бо лишай буде 
на дитині. У нас колись завше носили фартухи. То те-
пер не носять. А колись повишивані носили фартухи, 
а чого вони – то я не знаю. Треба в фартуху завше хо-
дити, хоч беремена, хоч не беремена. Фартухи носили. 
[...] Як уродилося дитя, да хтось под окном сказав так, 
так, шо воно довго жити не буде, шо воно утопиться. 
І воно утопилося! І як гляділи його, а воно утопилося. 
Таке проявляли, а чи воно правда, чи ні? Таке шось 
тоді говорили. Були такі людини, шо дивляться. Да як 
[дізнаються] то вже тії люди?.. Я з ними не спілкува-
лась. То не од Бога люди. [...]В матері ще [душа], в ди-
тині. Вона заворушиться, заворушиться – то вже душа 
є. І вже як народиться, то вже з душею.

БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА  Як 
були в селі баби, то я ще тоді не родила. Ще застала, 
але я – так ні, а в людей були. Така була Дейнер Хрис-
тя, то в’язала завше пупа дєтям. І така Уляна була, усе 
таких бабєй брали да в’язали пупи дєтям. Знали, як 
де помогти. Мати моя, ще я пам’ятаю, шо приводили 
тут таку бабу. [...] Мєсце – не скажу, куди закопували, 
на дворі, десь под деревом, але я не знаю. [...] Я знаю, 
бо моєму брату зав’язали пупа, да він вельми кричав 
крєпко, то вон розв’язався. А мати вмерла, то вон так і 
рос, і була грижа, то робили операцію – вже як брали в 
армію. Не так зав’язала, а він кричав да накричав таке. 
Пупіка давали, шоб розв’язала, – буде розв’язувати за-
дачу добре. [Сміється.] Тоді, мабуть, у сім років, як в 
перший клас ішов, то вже дають: «На, розв’яжи пупа, 
то будеш розв’язувати задачу!» Перед тим у скриню 
кидали. Я ще навіть пересушую скриню, то на дні там 
тії пупи. [Сміється.]

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ  Рум’янок ки-
дали, шоб в рум’янку покупать його, те дитя. Варят 
рум’янку. Хліб-то клали под голову. Воду ллють під 
вішеньку. На дорогу не ллють, десь так, збоку. Колись 
то все прали ті пелюшки, то се, то те, а після заходу 
сонця не виливали – купали, але вода та вже стояла, 
вранці виливали. Бо як дитя кричит тако, то на ноч 
купают, бо кажут, шо кричит – то треба покупать. Але 
вже та вода стоїт, вранці виливали. Це забобони такі! 
То такі баби були. Тепер такого нема! А тоді таке було. 
[...] І  пелюшки знімай  – бо сонце заходить, то треба 
вже познімать пелюшки ті попрані.

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ Прихо-
дят на родини, хто коли, а вже як христини роблят, 
то скликают і вже роблят христини. На родини бабі 

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ   РАЙОН
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йшли, а тая баба, шо пупа в’яже, то тая тиждень хо-
дить. Тиждень вже тії вареники,чи шо там, грушок 
напарить, вареников наварить і вже іде на родини. То 
вжу тиждень ходить, а в неділю охристять те дитя і 
христини уже роблят. Тьоткі ідут на родини – брали 
найбольш вареники: із грушками, з сиром. Хто з ким 
може. Вареники найбольш несли. Грушок напарять – 
колись сушили вельми садовину. Напарять да таке 
принесуть. [...] У шість неділь роділлю уводили, баба 
з нею не йшла. Ще сира породілля цяя шість неділь, 
пока очиститься, – вже вона іде на теє з дитям у церк-
ву на вводини. У нас тоді церкви не було, то і не йшли, 
я вам скажу… Не вельми ходили.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ» Брали кума і куму, було і два. Там якось до 
церкви понесуть. Брали найбольш з родні. Так як 
ми – то з родні, а дехто, може, і з сусід брав. У нас єдна 
пара, а люди міняли: сьогодні бере тую пару, таку, а 
другий раз – таку. То у нас сміялися: «О, мо ́, тая буде 
лучше волочильне носити, чи шо?!» Дехто сміявся, 
але ж дехто брав не єдне. У нас в єдної людини мерли 
діти, вельми мерли, кулька вмерло, вона і стрічених – 
кого вийде і бере кумів тих, – а вони мерли, тії дєті – 
нічого не помагало! Кажут: «Явдоха і стрічених вже 
кумів бере, і мруть – побудуть до року і вмирає!» [...] 
Баба [перед хрещенням] прийде, покупає, вмотає там 
уже все і випроводжає до хреста. Вже не баба коло 
його, а баба тая [назначена]. Маті вже, шо подасть там. 
Було, шо як везуть [дитину до хреста], то кидают хлєб 
на перехресті. То кидали, а я не, а дехто кидав. А я не 
знаю для чого. Шо тоді купляли? Тоді не вельми шо 
купляли. Таку шматочку, яку сорочечку чи шо. Тоді 
ж, як я родила, то із заду, із сорочки зшиваєш яку-
небудь дитяті сорочечку – хто шо давав! Кума якусь 
шматочку давала, а кум – гроші. Хатні дають плащи-
ка. Як молодих беруть в куми, то іде з ними баба, а 
як такі старші, то не іде, а як молодих беруть – то і 
бабу беруть. Баба найбольш вареники носила. Кашу 
варили, але вже при концє кашу ставили, хатні вари-
ли і просто їли. Каша пшоняна, накидали і їли. Баба 
пироги несла, вареники, таке варене несли. У  мисці 
принесе. Шось давали [як ішла з хрестин] – так, як на 
яку спідницю, якусь одежину, все на сподніцу, якось 
уже купляли, шоб сподніца, і не полотняну, а шоб ку-
пить. На хрестинах, у той самий день, колись так не 
було, це вже за Союзу, то вже везут до магазина, шоб 
вона вгощала тая баба. Вже купляє вино, горілку да 
вже вгощає. Всьо так було. Хоч і в роддомі родила, а 
бабу беруть, яку вони вже схочуть, навіть молоду! Не 
таку стару. Це таке вже було. І вже та баба… Везуть її 
в возику чи навіть на фурі отак везуть, не коньми, да 
тягнуть дядьки, да вже завезуть її в магазин, да вона 
напоїть їх. То таке. Ту бабу, шо пупа в’язала, так не во-
зили, це везли бабу – бабу [назначену]. Вона купала, 
вона завше покупає дитину. Як уже стали в роддомі 
родить, то дехто бере цю бабу, а дехто і не бере. Хто як 
робить хрестини, то везе її в магазин. [На хрестини 
квітку не в’язали.] [...] Як бачать, шо слабе, то приво-
зят попа да похристіт удома. Або як бачать, шо воно 
шось слабеє, то везуть, шоб похрестити. А як раптово 
умре, чи шо то вже нехрищене. [...] До року не стри-
гли, а послє – у грубу кидали волосся, шоб горіло, бо 
шоб не тягали пташки. Як викинуть, то пташки бу-
дуть тягать на кубло. То не добре, треба спалить. 

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Інша має тих онуків бага-
то, іншу беруть часто, а іншу – то не вєльми. Казали, 
шо як… Я не знаю коли, шо їй шось дадуть… Чи то 
на Коляди?.. Не пам’ятаю. На шось давали, як у кого 
тих онуків, – дадуть, занесуть їй якусь шматку. І якого 
пирога, чи шо? На рок раз [принесуть], а як уродить 
[на другий рік], то знову. Роділля сама йшла. Шанована 
баба, а шо ж! [Як ховали], інша принесе хусточку і так 
розстеле, але не всі – вельми було багато, дехто – чи то 
свой – постелят так хусточку, цьой бабі. Кладуть хуст-
ку, бо буде ходить на коровай [сміється], шоб було чим 
втирать руки, бо буде ходити на коровай на тому світі. 
Бо бабі то ідуть – як жениться, то йде вона на коровай 
з мискою вже, то вже треба у хусточку в’язать вже, до 
боку прив’язать. То вже кладуть їй до боку хусточку, 
шоб було, як умре, шоб була хусточка коло боку і на 
коровай іти. Таке приказували. [На весілля баба при-
ходила з подарунком], на покуті садовили, запрошува-
ли бабу, бабу запрошували завше, бо то баба. І носила 
ж волочильне, і носить, поки шістнадцять лєт [смієть-
ся], вона все дасть: «Бо це баба, моя баба», – каже.

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  На другий день Пасхи 
носят волочильне, і баба тая вже дає своєм онукам, 
роздає те волочильне. Хресні несуть. Колись-то не 
носили цукерку. Да яєць тих пару роздасть, принесе, 
то й баба приносе своїм онукам, і хресний з хресной 
приносят тії яйця. До пари [несуть]. Нічого не говори-
ла, вже посадовлят, пригостят, а назад, може, тоже яке 
яйце… Я не знаю чи назад давали, чи ні. Не давали, 
таке, шоб з одежі, чи шо? Вона сама принесла воло-
чильне. Часом, як навіть бігають по селі діти, б’ються 
вельми яйцями. У нас як Велікдень, то-то повиходят 
і б’ються в яйця. То як іде, то дасть своїм онукам, на-
бере цілий той фартух і вже онукам кожному по два 
яйці. Таке було колись. А тепер вже купують да несуть. 
Зовсім інакше. А то і в хату принесе.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ», ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ  
Я  годувала своїх довго. По два роки. Як ссе цицьку 
дитя, то свого часу не загрубієш знов  – нема свого 
часу, як дитя ссе. Ну, і вже довше ходиш. А інше – то 
раз, два! Як не даш цицькі, зараз знову загрубієш, а 
не вельми хотіли, бо біднота була! Нажуєш цукру з 
хлібом, ткнеш в рот – хай смокче. [Сміється.] «Кукла» 
казали. [...] Нашмульгаєш перцем цицьку, да возьме в 
рот, да пече, да кричить, і не бере, а потім знов: «Дай 
цицку». Да кажеш: «Вона горка».  – «А  я її не хочу!» 
Да таке. Да так і одлучали. Як одлучив, то вже другий 
раз не можна давать. Хоч хлопчику, хоч дівчинці. Бо, 
кажуть, буде вельми тупе, таке буде неграмотне, тупе, 
буде вельми нічого не понімать. [...] Казали: «Не пока-
зуй малій люстру [дзеркало]». А тепер і саме побачить, 
бо колись не було таких шкафів!

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Крикливиці  – до ба-
бей ходили. То такі були баби, шо до них носили, а сії 
баби, [що пупа в’язали], мо, яка і знала, а були такі, шо 
і не знали. Шось ізмовляє, яйцем викачує. То все лиш-
нє, але таке робили. Я ніколи не носила, бо моя мачеха 
була вєрующа і цього не дозволяла. У  нас вєрующіє 
були ще за Польщі, і я вєрующа, але я ще дуже давно, 
років двадцять. Є молітовний будинок. Мені не дозво-
ляли – кричит, хай покричит своє. [...] Не вельми хо-
тіли, шоб дивилися на дитину, бо воно нехрещене ще. 
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Не виносили його так на двор, бо нехрищене. Ножа в 
колиску клали – я не знаю для чого! Але як я гледіла 
діти, а я була сама старша, то мати клали. А я не знаю 
для чого, вони мені не казали для чого. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Кажут 
мені мати: «Знайшла в капусті». [Сміється.] Бо як ка-
жут: «Де ви, мамо, мене взяли?» – «А шо, – каже, – в 
капуснику лежало, і я забрала». Тоді не понімали діти. 
[...] [Казали]: «Не йди туди, бо там русалки. То туди не 
йди». Тако, зимою, вовком лякали, а вже як літом, то 
кажуть: «Не йди туди, бо там русалки». 

АБОРТ  Аборти  – великий гріх! Будуть тії дєті на том 
свєтє кричать до матері, шо хто його знає! Якось самі 
[собі робили]. У нас у Корчині [село в Костопільсько-
му р-ні] була [баба], то, кажут, робіла. Дохтори тоді не 
робили, бабі кажут «веретьолниця», як не хоче дитя. 
А шо вона робила – хто її знає? Викручувала дітей ве-
ретеном. Помірали або дітей вже ніколи не мали. За-
мужем не мали. 

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Без батьков на дітей «байструк» 
кажуть. «Байструк», – сміялися над дитям. Невинний, 
а тако, як ідеш на Вербницю із церкви, то кожен вже 
так: «Верба б’є, не я б’ю». А як уже того байструка цьо-
го – не б’є, а воно ж невинне, то ж мати сдєлала так. 
Своє в куми йшли, а так не вєльми хоче. Казали, хто 
як на цю мати: хто «волочасте» казав – хто як хоче. Шо 
таке вродила. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Як нехрещене помирало], називали 
Єва, а хлопчик… Не знаю. [Чи не називали Адамом?] 
Може, і Адам, але я не знаю, бо у нас так не мерли. Не-
хрещене коло своєї родні [ховають]. Навіть мого бра-
та дитя без порід отако вродилося, то його закопали 
на його матері могилі, викопали на могилці. Хрест ма-
терин і навіть квітки на могилу купляють. «Постав і на 
мою дитину», – каже. Так закопали, бо воно непорнє 
родилося – ще недоносила. Бо була ланкова да сіяла, 
да скинула. Непорнє – бо не пора йому було родитися. 

с. Космачів
Записала Л. Карп’юк у вересні 2011 р.  

у с. Космачів Костопільського р-ну Рівненської обл.  
від Сиротко Оксани Филимонівни, 1946 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  О, подняла важка і пару неділь баре-
мєнна, я у такому була, я пару неділь беремєнна дрова 
з чоловіком скидала, от я в тому конці нижчому, але 
все одно мені помешало, і давай кровотеча. Тиждень, 
на другий тиждень із мене такі куски кров’ю… 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  Я родилася в таком роци, 
ну ще бабу приводили, то тут була така баба, її нази-
вали баба Скоцка, і в неї було стилько дитей, до сто 
штук, вона приймала роди, вона жила там на хуто-
ри тоже, в Хабному там, коло Гориня, я оно хатнис-
ко пам’ятаю, той баби не пам’ятаю. Бо нас було всих 
шестеро, вона по всіх ходила, діда Густина мати. Вона, 
казали, вельми добра була, кругом ходила і прийма-
ла роди. Як шось таке, то вона вже знала і приходила, 
вона вдвох з дідом жила, то як вночи покличут, то бе-
жит, вона вдвох з дідом жила, баба Ганна, по-моєму. 
Вона жила в Космачеви, але то казали, шо на Шквири. 
Я її не знала, але мені показувала, шо то твоя баба. [...] 
[Чого не можна було робити вагітній жінці?] Такого 

не було. Одна робила, злізла з хури і родила близнят, 
то було давно, я не помню, везли сіно і як взяли схват-
ки, то прийшла і родила. 

РОДИНИ  Приходили, відвідували, але шо… вже приве-
зуть з роддому, чи родина якась удома, там сестра чи 
сусідка якась берут варат вареники на неділю да ідуть 
на родини, ідуть на родини, прийдуть да нічого так не 
купляли, як купляють. Прийдуть на родини да все те 
ставляють на стол, шо там ше вдома приготовляють, 
да поїли, да й всьо, такі родини. А хрестини – то тоже 
повезуть, похристять. 

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ, ПУПОВИНА  [Чи могла 
повитуха побачити долю немовляти?] Не чула такого, 
не чула…Такого нихто не казав… Мені дід той Юстин 
то розказував, шо була такая книжка, чи так єму хтось 
розказував про повитух, шо ішов якийс дід старень-
кий, і каже той дід, шо до тебе прийдуть сьогодні роди 
приймать… То така байка. Прийняла тиї роди, а тоді 
ше йдуть. Їй показалося, шо топленик, вона знов роди 
прийняла, і приходить, знов і знов роди прийняла, і 
вона каже до того діда, шо їй так в очах показалось, 
а дід їй каже, шо той повіситса, той втопитса, а той – 
довго буде жить. [...] Я то не чула, але то вже казали 
при власті совєцкой, шо як дитина йде до школи, то 
шоб розв’язала, то добре буде вчитса. Хто пуд ви-
шеньку, хто пуд яблуньку [закопаував]. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Коли відбувалися 
вводини породіллі в церкву?] Шоб сорок день мінуло, 
бо то у її послє сорок день свій час. Божа мати, то по-
слє сорок день ходила, бо не мона йти, пока свий час, 
послє сорок день іти до вводу. Ну хрестить – то й перш 
христять. І за тиждень христять. А до вводу – то посля 
сорок день. 

КУМИ, КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ, ХРЕЩЕННЯ 
ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  Я не знаю, шо приносила [по-
витуха], бо колись було, як ідуть за куму, то прино-
сять дві пельонки полотняниї. Приносила плащика. 
[Кого брали за кумів?] А було так, шо кого зустріли, 
того і брали. От нас шестеро було, то разні куми були. 
Брали той там, то хресного, то хресну, я так ходила 
хрестила, той хресний, та хресна, хресний повиньон 
купляти плащик, там квіточки… [Чи казали криж-
мо?] «Плащик», «плащик» казали, таке все казали. 
Плащик… І  той плащик, коли хлопця христять, той 
плащик, коли хлопець йде в армію, щоб кусочок в ки-
шені був… Куму – жінку, но шоб була не беременна, 
дівчину, але ше таке казали, ну, я то ж в такому була, 
но шо воно мині ничого… шо воно мині тоже шось 
таке неясне, кажуть ше, шо дівчини не можна першої 
дівчини хрестить, бо або одно, або друге забере щастя. 
Я ж то хрестила хлопца, а то вже бульше, як п’ятдесят 
п’ять літ, я ж то хрестила хлопца першого… Хлопцю 
треба першу дівчину [похрестити], а хлопцю – першу 
дівчину. Тоді я охрестила, хлопця першого, а посля 
дівчину… То я вже симнадцять год вдовицею, а той 
хрещеник і горилку п’є, і кадіруєцца, і жонок було уже 
перших дві, а осьо третя, а третя покинула. Бачите, 
нема щастя ни в його, ни в мене, хоч першого хлопця 
хрестила… Бувало так, шо оньо, у мєї внучки вчора 
були хрестини, і вона дві пари кумів брала, а бувало 
так, шо одну пару. Так, одну пару до всіх. [Чи чули ви 
про стрічених кумів?] Чула. Чого беруть стрічених?.. 
Кого побачиш, одного, другого: «Ти будеш моєю ку-

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ   РАЙОН
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мою» Чула… То, було колись, як перша дитина поми-
рала, хворіла, то для другої дитини брали стрічених 
кумів. [Чи чули, щоб дитину через вікно передавали?] 
Не чула. [...] Приносила [хрещена волочильне на Пас-
ку], по одному-дві яйці. [...] [Чи було так, щоб повиту-
ха сама хрестила хвору дитину?] Не бачила я такого… 
[...] [Хто на хрещення ніс дитину до церкви?] Куми. 
Мати шо-то казали, шо не мона йти, [рідна] мати не 
йшла… Куми взяли та й понесли до церкви, прине-
сли… Ничого не приказували. [Чи клали на кожуха?] 
Сього я не бачила. Баба є, як завше на хрестинах, як 
мають до хреста, то завше ж кличуть… Перед хрис-
том баба купає дитя. [...] [Які були спеціальні страви 
на хрестинах?] Шо є, то і людина дасть, поїли там, за-
раз то… Таке, шо наварять і каші, і налісники. 

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  Мама давно по-
мерла, то таке дещо розповідала… І  моя мама ходи-
ла, то приймала роди, і та ше жинка живе, вона по-
сусідськи коло нас, тоді скора не возила, в Пудлужне 
на конях возили, там був родом, медичка забирає, 
стелют постіль, ковдра, подушка да повезли родить, 
не так, як зараз, ну, з медпункта примала тая медичка. 
Ну, як шо, то сама приймала, а то одвозила, а якшо 
її не було, то моя мати сама приймала. Я не знаю, чи 
вона шо брала… 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ 
У  першу купіль кидали свячене зілля і свячену воду. 
[Кидали] таке, як звонець, рум’янок. Отака зелинка 
росте, отаки цветочки, як лопаточки, то найдут і кажут, 
шо то од ляку, волошкою тоже купали. Ну, купиль… 
Мале дитя, хай скупаєш і ввечери, сонце зайшло – всьо, 
мале дитя ни в хату, ни з хати, ни дров, ничого не ви-
носить. Ни в хату, ни з хати, як мала дитинка… До року 
як дитяти – ни в хату, ни з хати, а то будуть все кри-
кливиці нападати. А купиль – десь треба, шоб по йому 
нихто не ходив, десь треба, шоб у куточок виливать… 
І навіть зросла дитина, чи ви, чи хто… У вас баня є, а 
ми то дома купаємоса. Зайшло сонце, то ми купиль не 
виносим, а як виносим, то виливаєм на чисте місце, 
шоб там не було помий нияких, чисте мнісце – так, шоб 
по йому нихто не ходив, якшо взрослі. [...] [Чи розрі-
зали пута дитині?] Да таке говорили, але то неправда. 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Чи вже й шкода 
тобі, не ворочайся, а як вернешся, те дитя буде пагане 
на перехід, і шо не возьми – не буде вестися, і де воно 
не подоткнеться, буде недобре на руку, на око, на все, 
кури не будуть нестися, яєць не буде, вже в його нічо-
го не купиш, пользи з нього не буде – таке погане! Не 
можна дитині вертатися до цицьки. Куклу, пустушку 
[давали], а другим ничим.

ВРОКИ  А буває так, шо дитяти, він же кричить, треба, 
шоб мати не сердилася і їжу таку хоч місяцов три, таку 
легейку, [споживала], а коли… А буває ше так, шо не 
мона всім показувать, бо у людей всякі очі є. Іншо шо 
гляне, да й дитя буде мотацца, то так: дитя лежить, 
сюди – ногами, туди – головою, ногами до себе, еге, до 
себе. То так треба, як кричит: од носа доверху – раз, 
два лизнуть, три – плюнуть на правий бик, дитинці. 
Крикливиці злизує так: раз  – тху-тху-тху, три рази 
лизнула і три рази плюнула, тепер знову лизнула три 
рази і знову на лівий бік – тху-тху-тху, лизь-лизь-лизь 
і знову на праву руку – тху-тху-тху, і дитя повинно пе-
рестать кричать. То так злизуються крикливці. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ, ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  А  нехрищена 
дитина, вродитса непурня, а мати дає хрещення: як мати 
скаже, так буде зватца на тому свиті. А сьо мати дає, од 
матери ім’я. От непурня вродиласа, треба виходить 
дев’ят місяцув, а воно вродилоса неживе, скінула його, 
непурне дітя, так було, так моя мати робили, я ж бачила, 
та баба, шо брала, то сказала: «Ти називай, як шоб зва-
лоса, і так буде на том свиті од тебе, твоя назва». Так, як 
мати назвала, а так, як матеру, багато й такого, шо хрит-
стят, як мати зветься, а хлопца христят, як батько зветь-
ся, а сього, кажут, не мона робить, а треба наче імня. А як 
неживе дитя вродицца, то мати дає імення, а так – ба-
тюшка в церкві, живому – батюшка в церкві [дає]. [Якщо 
народилося неживе], батюшки не кликали, такого не 
було. То зроблять труну, маленьку, то дитятко вберут да 
положат, да закриют, да вберут, да закопают. Еге, поміж 
могилами закопають. Ні, не печатают, мати сказала йому 
ймення, воно знає своє ймення. Сьо мати їдно сказала, 
воно ангол, воно тут неживе, воно там-то живеє… [...] 
[Як називали позашлюбних дітей?] Байстрюк. Як і до 
всіх [ставилися], як і до всіх… Дитя за дитя. 

Записала Л. Карп’юк у вересні 2011 р. 
 у с. Космачів Костопільського р-ну Рівненської обл.  

від Сущик Ганни Іванівни, 1932 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПЕР-
ШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  [Чого не можна було робити 
вагітній?] У  мене того не було, шоб я не робила. Ну 
шо, як якесь свято, то казали: «Не ший, не рубай, осте-
ригайса, може буть на дитяти». [...] [Як у вас називали 
тих жінок, що приймали пологи?] Хресна баба. Скоць-
ка, то її нема вже. Да була в Пудлужному, п’ять день, 
вона мене не учила. Давали на спудницу материї, тоді 
вже був штапель на спудницу, вона до мене ходила, 
вулучилне приносила, вона тильки на Великдень при-
носила пару яєц, вона не так багато одвідувала, Вона 
ж не одна була, тиї остальниї усі одвідували, вони зна-
ли, як робить. [Скільки повитух було у селі?] Шось тут 
як вісім. [Скільки дворів у селі було?] Було, не скажу 
точно, дев’яносто чи сто десять.[...] Та як же колис?.. 
Колис родили дома, я сама родила першого хлопца, 
карточки в нього осталиса. То наносила копиц на сто-
жок, п’ятнадцать копиц, грузько так по коліна, треба 
носілками носить, наносіли, да так недобре живот 
опустивса, да вже води одходят, мокрая, думаю, од ко-
пиц. Родила хлопца, приходила баба старейка, да вуна 
того… як пупа зав’яже, пуповиною… Не пам’ятаю, шо 
вона там робила. [...] Помолиласа «Отче наш» да по-
купала, да якесь зилля кидала в купиль, я не пам’ятаю, 
я була там на лужку, да не понимала, шо вона робить. 

ХРЕСТИНИ, КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Які колись 
хрестини?.. Напечеш миску налисникув, якого борщу 
чи каши, да й що… То ж не такиї, як топіру. Ппшоняна 
каша з молоком, як є – то сало, а як нема, то нема – ви-
бачайте. Нашо його?.. То ж беднота. [...] Є до каждого 
детяти свежий кум і свежа баба, а в мене їх троє було, 
і єден хресний, і єдна хресна. Я знаю, що стрічені куми 
є? як шось не в порадку в тими дітьми, то кого стріне, 
чи стріне бабу, то бере її за куму, а чоловіка – за кума… 
[Чи передавали дитину через вікно?] Може, хтось ро-
бив, я не чула такого. [...] Но то куми возьмуть дитя да 
й пойдуть до церкви, ми ж не йдемо, но куми йдуть. 
Прийшли куми, да й охрестили, да й пообідали. 
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РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Ну та на 

родини шось принесуть, шось пудготовиш, да й такі ро-
дини. То вже тепер – хай Бог милує! [...] Ну, то вже пусля 
[шести] неділь то йдуть до вводу. Я знаю, всякі люде є, 
муй хлопець був роджений на восьме березня, в сестри 
троюродній хлопець був, роджений на Миколи, то в 
Хабному був, кум був із Хабного, то меї сестри свекруха 
сиділа ждала, шоб я до хати не зайшла. А чого?.. На го-
роді: «Ано, не заходь до хати», – аж дрижать руки. А до 
чого воно, шо воно?.. Це, як з церкви йшли. Не знаю, а я 
се знаю, шо вона мене ждала, шоб я до хати не зайшла, 
бо я буду йти понад хатою, через свой двор. Я  жила 
трошки оддальок, а її сусідка – моя троюродня сестра, я 
хрестила того хлопця, вони через двор йшли, шоб я до 
свеї хати не зайшла. А чого воно?.. Всякі люде є. 

Записала Л. Карп’юк у вересні 2011 р.  
у с. Космачів Костопільського р-ну Рівненської обл.  

від Янчук Галини Германівни, 1946 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  Були, чого не було, поки у нас не було 
роддома, то були таки баби-бранки, а баба… Є молит-
ва, як живота прибирать, баба, котора пупа підбира-
ла, вразу мисце показала, а зара – всі в роддомі, осьо 
в роддомі  – ті баби правильні, котори пупа в’яжуть 
дітям, правильні баби, котра пупа в’язала та вразу 
місце показала. Баба-бранка, котора пупа в’язала, і та 
береться [«назначена баба»]. Баба – та шо береться, то 
та, шо ж пупа в’язала та вразу місце показала. То вони 
ж [акушерки], вони – баби, але ж людям темно, а вдо-
ма скупала, о – сьо баба, баба [«назначена баба»], а пе-
ред Богом – тая баба [повитуха], аякже. Перед Богом – 
та баба, та акушерка, шо в роддоми приймає, а вона 
перед Богом баба, бо вона пупа в’язала, перед Богом 

баба та й годі. Та баба правильна, котора пупу місце 
показала, вона… ничого я не чула, шоб приказувала, 
шоб молиласа, але так Боже дитя, наллє купелю, пере-
хрестить три рази купиль. 

«НАЗНАЧЕНА БАБА»  А тоді як в роддоми [почали на-
роджувати], то прийде скупає, то вже та баба ничого 
йому, якусь там беруть, шоб у неї свого часу не було, 
да вже вона купає, да її називають бабою, а в молітві – 
не та, в молітві баба та, шо в роддоми, шо пупа в’язала, 
колись роддомув не було, то по хатах баби сії. 

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  А  раньше  – кличуть її на 
хрестини, дають їй подарка, ну, чи на сподницу, чи на 
блюзку материї дадут, а вона вже щороку несе воло-
чилне, дві яйці. Ну тоді вже, як іде замуж чи женицца, 
ну, то як вона ше жива, то кажуть: «Купи ше якогось 
подарка». Так вона ше баба і баба. В мене ше така баба, 
я в роддоми родиласа, але в мене така баба була, Па-
насина. Вона по-сусідськи в Хабному жила, вона мені 
пупа в’язала. В скриньку ложать, у прискринок, і він 
лежить, той пуп. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  В єї молитви неякой не було, то 
я приймала [лікувала] дітей, то були, шо до мене із 
інших сьол, із районов їхали, та як я почула, шо лє-
чиш молітвами людей да перебираєш болєзні їхні, то 
я не схотіла, отказаласа, отказаласа зовсім і на спо-
види отказаласа, то ничого, сказали сії космачовци: 
«Раз вона робить такеє, то вона робить поганеє». А я 
поганого не вміла. Да стали мене бояться, да я всьо 
покинула, да на сповиди отказаласа, да скулькі при-
їжжали з чужих сьол, з чужих районов, навить із Сте-
паня приїжжали, з чужих районов, ше й дальше – раз 
отказаласа, то я не буду. 

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ   РАЙОН
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КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН

с-ще Заводське
Записала Н. Литвинчук 2 січня 2014 р.  

у с-щі Заводське Конотопського р-ну Сумської обл.  
від Цуприк (Симоненко) Софії Федорівни (Ц. С.), 1929 р. н., 

родом із с. Кошари Конотопського р-ну  
(у с-щі Заводське мешкає з 2013 р.),  

та Наталич Наталії Дмитрівни (Н. Н.), 1959 р. н.,  
родом із с. Кошари Конотопського р-ну

ПОЛОГИ  Ц. С.: А Бог ти!.. Мене?.. Дома. Хто тоді в лі-
карні родивсь?! Тоді дома родили. [Сміється.] Так я 
Володю дома родила. Дома на печі. [Сміється.] Як? 
Оце як я?.. Була баба, «пупорізна» називалась. Угу, 
пупорізними, бо вони зав’язували пуп і одрізали так 
само, як медик. Не дна, ні, не дна [була баба-повиту-
ха]. То на печі родили тоді. Піч натоплювали харашо, 
шоб тепла піч, застілали соломою, да, рядном зверху 
чістим і… ще й квасом поллють, шоб легко родить 
було. Ага, шоб пар шла, шоб ропарювалось тіло,  – і 
родить буде легко. І тіки ж потугів тобі буде треба, і, 
обще, легко тоді родилося, в теплоті. Не так, як мене 
одвезли… [Сміється.] Так шо, як родить, так із зови-
цею ми пішли пішки… Якраз Наташа родилася на 
Паску: в церкві дзвони дзвонять, а я рожу. В больни-
ці. В  больницю ж привела вона, пішла, а мене вона 
[акушерка] зачінила в такій, там, де родять, крісло ́ 
ж таке, все, а воно ж уже отключене все, не топило-
ся, холодне ж таке! Вона мене ж посадила, сама сіла 
й книжку чіта. А  я задубіла: «У-гу-гу-гу!» Ага, вона 
чіта, а я вся трясусь, бо все зилізне, холодне ж, не то-
пицця! Тоді думаю: «Я тут дуба вріжу зараз. Шо? Ні 
роджу, нічого». Шо? Вона собі чіта сидить, а врачіха 
була дуже мені знакома  – Херсантовна. Довго вона 
робила, і «дєцкий» вона називалась, дєцкий врач. По-
няла? Врачь дєцкий. Ну, і тоді каже… Думаю: «Січас я 
тобі як той!..» Вже вона мене вивела. Я така, вобщєм, 
открита, душевна, а як я не люблю людини, я зразу 
тобі скажу: «Я тебе не люблю та…» В мене яхидства 
нема. Одне: «На, на, на…», – язиком так, а на ділі воно 
не таке. Я  таких людей не люблю. Открита я. Вона 
чіта, я пиднялась і кажу, – її Йовдокія звать, – кажу: 
«Йовдокія,  – (наче, Максимовна), кажу.  – І  довго я 
оце буду сидіть отак?!» Вона на мене так дивицця. 
А мене щітали як тута? Плоха, така, ну, слабахарак-
тєрна: тиха, плоха. А в дійсності я не така, не плоха. 
Ну, не вредна і не таке, шо мені на голову сядеш. Я як 
шо думаю, так я не за очі кажу, а в вічі. В ланці було 
я оце так: друга обсужда, а я не бсуждаю, я сказала 
тобі оце, шо ти така, і все: хоч ти на мене обіжайся, 

хоч ти на мене не обіжайся, ну, я открита. Кажу: «Дов-
го я буду сидіть?» Вона: «А  шо? Ну, вставай ходи». 
Кажу: «А ти будеш чітать, еге?!» Вже все, вивела вона. 
«А шо мені робить?» Кажу: «А мені шо, вмірать оце 
на цьому, – кажу, – кріслі ́, чі шо?» Кажу: «Я січас піду 
до Херсантовної»,  – а осісьо ж больниця, вийти  – й 
вона живе. І  її тоді стукнуло, вона взнала, шо вона 
[лікарка] з кимсь друже, з женщіною. Вона: «Ні, ні, 
ні, ні, ні! – злякалась. – Ні, не нада». Я кажу: «Не не 
нада – кажу – Ти мене нашо посадила оце на холод-
не?.. Сказала б чі двигайсь уставай, чі вкол зроби, чі!.. 
Шо я буду вмірать в оцьому кріслі ́, чі шо?» Ех, вона як 
заметушилась! [Сміється.] А тут хоп – і Херсантовна 
йде, хтось їй сказав, шо я рожу. Понімаєш? Там же ж 
їх багато, і вона йде. Ех вона: «Ти чьо грєлки не по-
ложила?! Під спину чьо ти грєлку не положила?» Як 
дала їй! [Сміється.] І під ноги, й під спину появились 
зразу грєлки!.. [Сміється.] І ото якраз я родила – саме 
паски святили. Дзвони дзвонять же… [Чому свого 
сина Ви не захотіли в лікарні народжувати?] Ні, не те 
шо не схотіла. Ну, менший од Наташі… пошти на три 
ж годи. Ну і ухопило мене родить же ж, я кухвайку 
простілаю коло печі, а матір чоловік побіг, нагукав, 
мою, рідну матір. [Чи були тоді повитухи?] Були, 
були. До якого [року]? Ну, як приїхала в село вже ж 
оця, була тутички, в нас на кутку туди трохи далі, ну, 
та, шо оце ж по цьому, по родах. Ага, акушерка. О, так 
вона була отуди оце в селі, трохи далі од нас. Ну, він 
побіг живо нагукав матір, шо схватки… Я кажу, шо я 
буду родить. Він: «Та ти шо?!» А саме така грязюка!.. 
[Сміється.] Надворі март, розтало, ні поїхать, груда, 
колії ж такі надворі по улицях, шо бозна, – ні возом, 
ні саньми! Отаке! О,  так я думаю: «Я  щас кухвайку 
простелю долі і… коло печі рожу». А мати ускакують 
та: «Куди?! Ану на піч, бистро! – о, а піч тепла, піч ка-
жен же день топилась.  – Бігом на піч!» Я  на піч же, 
а Наташа маленька ж така була. Кровать стояла, так 
вона за ручьки взялася, оце ж з-за кроваті дивиться: 
чього мама побігла на піч. На піч же і мати. І хоп – і 
я рожу. Мати мене рядном же накрили і все. Забрали 
його, посадили на руку цього, отак взяли ж, кажуть: 
«Син». А пупо ́вина в мені ж, ще ж ні виходила, нічого, 
о-о-о. І він погукав же ж бабу. Баба прийшла – і ні в 
яку: «Я не… я боюсь, боюсь одрізать, я давно роби-
ла, я… Теперечки є ж така, ну, шо гукають же, все». 
Він каже: «Ну, не нада, я щяс побіжу приведу». А не-
далеко ж од нас. Так воно прошло більше чім півча-
са!.. Або й більше! Він закричав і заснув. І мати оце 
ж так держала на обох руках, а він спить. [Сміється.] 
А я лежу ж, на подушку з головою, лежу обнаковенно. 
Коли ж вскакує молода ще така дівчина. Зразу на по-
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лик ступила – раз-раз, зробила, шо їй треба, зав’язала 
Володі пупо ́вину і все зробила, все нормально, о-о-о. 
І каже: «Ну, це все харашо, ну, все харашо буде». О, а 
бригадір через дорогу жив, і оце ж чоловік побіг до 
того бригадіра, і він бігом же, вдвох запрягли коней, і 
такі сани «розвалені» були, називались [так], солому 
возили, так ото в таких санях повезли мене із Воло-
дею в больницю – готову, готове народжене! Так ото 
щє тамички скіки я днів була. Должно, сім чі шість?.. 
А при мені одна родила, і він родивсь так як неживе, 
і ця Дуська, була там, санітарка, його як отхлопала ж 
по жопі, шоб він закричав, шоб закричав, шоб… Зля-
калась, шо неживе ж, а Херсантовної не було, була в 
Конотопі… чі на совіщянії… шось таке. І  вона так 
наляскала жопу, шо зробились отьочки так, як піська 
женська. Понімаєш? І вона сама ж, він закричав, по-
німаєш, закричав, народивсь і закриав, і той… обна-
ковенно. А тоді вона сама ж розложила ж, там столік 
такий був, і вона розклала його і глянула, а воно – ді-
вчина. Пісюнчик збоку такий, маленький. Поняла? 
І вона ж об’явила: «Дівчина». Родителям. Побігла зра-
зу ж її матері, все ж: «Дівчина». А це ж село, це ж не 
город, а село! Каж[не] знають: родилась дівчина. Хер-
сантовна приїжджя, розклада і гука мене. А я перва 
давала цицьку йому. Вона так трудно родила, шо не 
могла його покормить, понімаєш? Ця Маня [?]. Так я 
його годувала. І вона тоді й гука мене: «А йди сюди». 
А  я підхожу: «Шо таке?»  – «А  ти знаєш шо оце? Ти 
дивилась?» Я  кажу: «Я  не обратила вніманія, він… 
сугубо принесли мені його покормить і все». – «А ти 
знаєш, шо Дуська зробила?» – «Шо?» – «А нашо вона 
б’явила?» – «А я знаю, – кажу, – нашо вона б’явила?» 
І мати її ж прийшла, й свекруха, понімаєш? І по селу 
пішло, шо дівчина, а воно хлопчик же. Понімаєш? 
[Сміється.] Оце ж він такий, як Володя… Шо було?! 
Ну, об’явили ж, шо хлопчик, усе. А тоді ця прийшла 
ж, мати рідна, й каже, погукала ж її, цю, дочку ж, 
вона вийшла в каридор, вона заходе й плаче. Я кажу: 
«А чьо ти плачєш?» – «Мати сказала, шо накрий по-
душкою, шоб задушилось, шоб не було страму на 
селі». Я кажу: «Додумайся ще, Боже тебе, – кажу, – со-
храни. Не буде чім годувать, я годуватиму цицькою, 
ну, Боже тебе сохрани. Я нагукала зразу Херсантовну, 
кажу: «Заберіть відсіль усі подушки». Та дразу додула. 
Забрали всі подушки пидийшли – все, забрала вона. 
А,  Оля її було звать, Оля, ага. Плачє вона бозна як: 
«Ама, який страм!» – «Нема ніякого страму, – кажу. – 
Який страм?! – кажу. – Виросте, зроблять операцію і 
все, і всей страм пройде». Так вони і з села виїхали, він 
щє невеличкий був. А тоді вже чєрез года я побачила 
її дома на базарі, так ото з нею балакала, так у сімнад-
цять год аж оперірували, і вже він жонатий, і діти є 
вже. Ага, ото треба дивись так. Так треба ото ж матері 
такій буть?! Каже: «Накрий подушкою!» [Сміється.]

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Ц. С.: Мені був год, а три бра-
ти так були старші ж: Василь, Петро і Сашко  – три 
брати. Четверо: три хлопці й четверта дівчина, сама 
менша. Ото таке… Василь  – двадцятого [року на-
родження]. А  тоді був Петро  – двадцять третього, а 
тоді був Сашко – з двадцять сьомого, а я – з двадцять 
дев’ятого. Четверо дітей. Як оце тоді хіба такі сем’ї 
були? [Сміється.] По стіки? По п’ятеро, по шестеро… 
було дітей більшість. Це одно – так це не діти. Як двоє, 
троє, четверо, шестеро. Ото по тіки було дітей. Кру-

гом оце… оце в нас, як ми в дворі жили, так оце в Лог-
виненкових… Так стіки їх було? І Хведор, Микола… і 
Михайло – три хлопці, еге?! Олька, Паша, Клава, Галя. 
Скіки оце дітей у одній сем’ї було? Семеро, семеро ді-
тей. [Сміється.] Діти… Ну, ще ж тоді молоді були ж 
так… Ну а ото стіки було дітей. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ц. С.: По-церковному [називали 
дітей], якраз оце брат Василь родивсь перед… праз-
ник є Василь. А Петро – у жнива, там Петро є, так же 
ж. А тоді Олєксандр, так я оце не докажу, чього вже?.. 
А мене батько назвав, йому хотілось, шоб була дочка, й 
Сохвія. Мене батько Сохвією назвав. По-церковному 
[здебільшого називали]. Перед празником або у праз-
ник, або буде… у тому місяці, так ото так. Бозна, які 
були модні? Більшість були Гальки ́ й Ольки ́. Це най-
більше були. В  нас у ланці було шість чі сім Гальок, 
одна я Сохвія, Маня, Надька, а то всі ото: Галя, Галя, 
Галя – всі Галі. [Скільки у Вас було дітей?] Двоє. На-
таша  – піісят дев’ятого. І  син Володимир  – шідесят 
другого. Мені чьось схотілось, шоб Наташа була. Ми 
її й хреститили і все, а назвали ото Наташа. А сина на-
звав батько. Ну, ото так вийшло, шо він сина назвав. 
Кажу: «Вибірай, це я вибрала – Наташа». А він каже: 
«Ну, хай Володя». – «Хай Володя». [Сміється.] Кому як 
наравицця, хай так і назива. Ото так… [Чи було, щоб 
родичі назвали дитину, чи сусіди підказали?] Наче ні. 
Батьки [називали]. [Чи могли дід, баба назвати?] Мо-
гли. А чого?! Як харашо в сем’ї живуть, немає клопоту, 
нічого, не гризуться нічого. Н. Н.: В нас бабушка пона-
зивала: і Ігоря назвала, й Женю. Ц. С.: Ага. Женя – так 
з Віктором ми сиділи на дівані вибірали. Він: «Давай-
те, бабо, виберем оце ж цьому хлопцю ж імя!» – «Ну, 
давай». Оце я кажу, а він: «Е ні, не таке, не так, не так». 
А тоді кажу: «Ну, хай Євген!» Він: «О! Як? Женя? Ну, 
хай Женя ж!» Отак. Отак ото й назвали  – Женя. Та 
багато я й кніжок читала, так… Ну, так пришлось, та й 
усе воно. Понаравилось Віктору ж і те… Дожно ж, по-
наравилось [доньці]. [Сміється.] А Ігоря – я вже, їй Бо, 
забула, Наташа. Н. Н.: Ви ж сказали Ігорь. Ц. С.: А чьо 
я? Знаю, шо в больницю ходили отам по калюжах, 
скрізь. Так таке… [Коли популярними були такі іме-
на як Галини, Ольги?] І мого года й старші оце так. Та 
чьо?! Йовдохи було називають і… Да, да, давно. Іван… 
Іван, Микола. Як сем’ї великі!.. [Як дітей називали піс-
ля війни?] Так само. [Чи нові якісь імена з’явилися?] 
Та наче ні. Більшість оце ж так. І Ліда були, тоді й Кла-
ви називалися, і Йовдохи, і всяк. А після войни оце… 
Шо в подруг, так шо?.. Так само. То Галя, то… Багато 
Наташ було після… Як я оце Наташу назвала, так тоді 
пішло багато Наташ. Ага, багато Наташ називали: На-
таша, Наташа… Та й там Наташа… У подруг так теж 
багато дівчат – Наташі. [Як Ви своїх внуків називали?] 
Восємдисят другий [рік народження] – Ігорь, а Женя – 
дев’яностий. Які модні імена? Єсть і Андрії оце в по-
друг, і Миші… Ну, кому як наравицця, так і називали. 
Або по діду, або там у роду хтось такий був, або шось 
хтось, в бабу. Було, було, було, було… [Чи не казали, 
шо не можна називати в честь родича, який уже по-
мер?] Ні, ні, такого не те… Не казали такого. Наобо-
рот, в честь того, як хароші були родителі і все, так в 
честь свого той… Так чього не називать?! Називали. 
Як все харашо було, так чього?! Було, було. Іван Іва-
нович був в нас бригадір же, так по батьку: батько був 
Іван і він. Іван Іванович так і назвали. Так ще батько 
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жив довго, а він уже був бригадіром, вобщєм, Волош-
ко, ото славився він на все село. І в чєсть свого батька 
ж і назвавали. [Чи називали дочок на честь матері?] 
Називали, називали. Оце в Хомесі, так у честь мене… 
[Сміється.] Батько робив з її… У Хомесі – Сонька. Так 
батько мій робив з її батьком і ото ж до нас часто ж 
ходив, Андрій той. Ну, так уже ж як родилася, це ж 
вона молодша ж проти мене набагато, ми оце в Кошарі 
жили вже по-сусідські через обніжок з Сонькою, так 
вона каже: «Це ж у честь вас мене ж батько назвав, бо 
ходив до вас же, – і оце ж мене ловко знав і все, – так, 
як я родилась, так назвав мене оце ж так, як і вас, – Со-
хвія». Хомесина оце ж. [Сміється.] Ні, [не родичка], ні, 
просто батьки робили в мельниці. Батько ж машиніст, 
а він був тим… там, де муку розтирають, ото ж кам-
ні, все. Дружили з батьком дуже. Батько мий старик, 
ну, так як він йому син уже ж був. Ну, а такий був… 
Вобщє, мати й батько в нас славились так на все село 
чєрез те, шо вони жили дуже мирно й дуже поважали 
одно одного.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Ц.  С.:  Наоборот  – хара-
шо, [коли дитина народжується в свято]. Харашо, бо 
Господь забірає усі гріхи твої, які ти грішила, і все… 
І дитина… Вобщєм, ну, благословля Господь. На такий 
вже великий празник благословля Господь. Напримєр, 
моя свекруха сказала моїй матері: «Боже, як некрасіво, 
шо родилась на Паску, родила на Паску». А мати каже: 
«Коли Бог дав, – моя мати, – тоді й родилося». Бо це 
вона винувата, шо родилася…

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  Ц. С.: В больниці? Ходи-
ли. І матері ж приходили, як раз же ж воно те… Ну, 
хоч і грязько, а ходили. І свекруха приходила, і зови-
ця приходила – всі приходили. І подруги приходили. 
І тоді родило нас, як раз оце як я поступила, так піс-
ля мене восім душ, жінок. Оце ж ходили з Володею в 
один клас. Оце тіки. Одна дівчина, а то все хлопці… 
родилися ото в таке саме времня. Як в лікарню йде, 
так приносе пляшку шампанського. Оце наш прихо-
див – і пачку шиколаду, в пачкі ото купували. Чоло-
вік. Букет цвітів!.. Нє, як оце ж Володю одвіз й мене 
і все – на другий день прийшов з цвітами. І Наташу 
як родила я, так він приносив цвіти. Врачисі, врачисі. 
Приносив [породіллі], а як! Канхветів таких хароших 
да те… і сітро, тоді ж мода була. Я  ж не питиму на-
питків ніяких, і, общє, я не п’ю її, горілки теї, ніколи, 
раз у житті як напилась – і все, більш не пила. [Хто 
найчастіше провідував?] Ну, конєшно, шо чоловік. 
Як любе жінку, він йде. Кожен день должен провідать 
жінку. А як! Шось солодке таке [приносив]: чі печен-
нє, чі канхвети такі, чі шо любить вона там. Ну, оце 
ж йшов зразу: «Покажи ж дитину». У вікно, у вікно!.. 
Ото піднось у вікно і то показуй, і то опридялять, на 
кого похожий. Да! Я знаю, подруга в мене Олька була, 
так прийшла, я ж оце піднесла Наташу і все, а вона по-
дивилась, каже: «Чистий батечко!». [Сміється.] Отака 
пичка кругленька була. 

ПУПОВИНА  Ц. С.: [Чи давали дитячу бирочку з лікарні?] 
Ні. Ні-ні-ні, ні. Давали [пуповину], дома закопували. 
Дома. У  дворі закопають оту пупо ́вину і всьо, шоб 
дома був пуп заритий. Воно само дпаде, оця пупови-
на. [Чи давали дитині розв’язати пуповину, коли вона 
йшла до школи?] Ні, ні цього й не помню. Мо, раньше 
й раньше? Ховали [пуповину у скрині], ховали… Ну, 

я знаю, шо я позакопувала дома. Ага, позакопувала, 
у дворі, оце, де ми жили, тамички. Були, були, були, 
було. Це тіки мені… начє раньше [ховали пуповину 
у скрині], щє раньше, це, дожно, як моя мати, отаких, 
давно, бо шось вони роз[казували]… Ага, ага, ага, оце 
я помню, шо мати розказувала, так наче мені, шо… 
оце той.. так те… оце про пупо ́вину, давно воно оце 
таке. Ото таке… 

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Ц. С.: [Чи робили подарунок 
акушерці після пологів?] Ага, цвіти і пляшка шампан-
ського, і пачку шиколаду ото такого, харошого. [Чи 
приносили їй рушик або хустку?] Ні-ні-ні, такого ні. 
Ні, ні, ні, такого… Оце стіки ж зо мною лежало дівчат – 
ніхто. І в ланці… Ні, ні, ні, подарків не давали, ні-ні? 
Нашо. Ні, не давали. Ото таке, сладості, а так ні, ні. 
[Чи запрошували акушерку на родини чи хрестини?] 
Оце ж така вона була вредна, шо її ніхто ни приглашав. 
[Сміється.] Така вона була якась, наче невся, ото, шо я 
кажу, шо… Не любили, уже ото молоду як прислали, 
так я ж уже ж більш не родила й не знаю. Ота, шо мені 
зав’язувала Володю, вона стала. Й довго вона теж ро-
била в больниці. Нє, не помню [її імені], забула. Нашо 
казать? Як цього не знаю, так не знаю. Ну, а оце Хер-
сантовна була дуже великий врачь, вона сама єврейка 
щє. Вона в городі довго жила, син її забрав. Така, дуже 
хароша. Така… кажен день утром п’ятиминутка. Така 
була чістота в больниці, таке все блистало!.. Коло каж-
ної породіллі отакий пакунок пильонок, і вигладжені 
отюгом, не так шо там звернула чі полож… Прогла-
джені шоб лежали, Боже сохрани, щоб… 

ВІТАННЯ БАТЬКА  Ц. С.: Наш батько робив у Гирявці, 
так його там товариші і за уші тягали, і все. Ну, шо син 
же родився, шо ти?! Хтозна стіки його вже, могоричь 
же ставляв, запивали ж усе тут. Ото казав, шо за уші 
тягали хлопці, товариші. Це гойдали, підкидали – це 
на свайбах. За уші [тягають при народженні]. Оце на 
свайбах гойдали хрещених і хрещеного. В рядна кла-
ли й підкидали, й одкуповуйся: хоч клади гроші, хоч 
забірай додому вгощать, веди, як хрещений, хрещена. 

ХРЕСТИНИ  Ц. С.: І хрестили ми дома, батюшка ото, тоді 
якось, шо не той… Так і Наташу дома хрестили, і Во-
лодю дома хрестили. Тоді хрестини гуляли. Ото таке! 
Це як хрестини гуляють, було… Як хретини гуляють, 
оце погукають людей, о-о-о, перихристять же. Ну, є же 
ж ото пагано: як саме батюшка там христить, усе, так 
шоб не впісялось, не вкакалось – оце пагана прикмета. 
А як чістеньке, так так воно отож харашо: хароша ди-
тина буде, хароше все буде в жизні, як ото упісяєцця, 
укакаєцця, то вже не таке. І таке буває.

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Ц.  С.:  Да, оце ж у нас 
була теж баба, нас було дванадцять онуків, оце ж хо-
дили ми до єї гулять – на Різдяних сятках. Оце Різд-
во – первий день ідуть до батьків же ж, на Різдво. Да, 
це должна ти провідать батька й матір рідних. Оце ж 
на первий день ввечері приносють хрещеники вече-
рю, сьомого, сьомого ввечері. Приносять хрещеники 
вечерю хрещеним, ну, чі батьку, чі матері. Хреще-
ним носили вечерю. А тоді оце ж на ранок, на другий 
день… Це Різдво, на другий день Богородиця, на Бо-
городицю ідуть до бабів в гості. До бабів до тих, шо 
вона бабувала ж, бабує ж. Ну, просили, просили. І оце 
ж гостинці, як ідеш до баби ж, так гостинці треба. 
Оце ж ходили на Різдяних сятках і ходили ж на Паску, 
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теж на Богородицю ходили. Паска, а на другий день 
Богородиця, теж ходили до баби. Несеш буханець… 
хліба, хочь булку, як на Паску. Та й на Різдво ж так 
само. І  пирожки зверху. Як заколиш порося, щє мо-
жеш і ковбаси положить або сала, або мняса… Ну, в 
кого шо. Ото такі гостинці носили. Угощяла, ото і на 
другий день, і все готовилась, воно так як усе ж варила 
у печі, готовилась. Ішли [з дітьми]. На полу посадять, 
так іще й дітей понагодовують. Як уже чімаленьке, не 
таке ж на руках, не понесеш же, а таке вже ото. Так ото 
посадить на полу, за стіл ні, а на полу посадить, пона-
сипає, понагодовує.

«НАЗНАЧЕНА БАБА»  Ц. С.: Приходили, оце вже ми як 
гуляли хрестини Наташини, вже це тут ми хату купи-
ли, так бабу ж цю пригласили. І  пострижини разом 
уже, і хрестини були у нас в год. Стригли Наташу і пе-
рехрестили Наташу. Так вона оце плигала й постолах, 
і по лавах, шоб така була бідова онука, як оце баба. 
[Сміється.] І бігала й по хаті, і на піч, і на піл, і на кро-
вать, і на стіл, і на лави, і де вона тіки не плигала та 
баба, а баба була та отака як… піісят п’ятий год, баба 
Жаханка в нас була. [Чи називали назначену бабу пу-
порізною?] Да, да. Підем до баба, ага. І сходились там і 
гуляли день, а на другий день похмилялись. Оце було 
ідем похмиляцця, і хвотографірувались, і музика грає, 
там ще було Скотарь як гуляє, Микола, так нариго-
тишся, шо аж пузо болить у боках. [Чи могло бути 
кілька таких бабів?] Це хрищену можуть так, а бабів, я 
й не знаю. Ну, це таке, як… Другий раз там ні на кого 
покинуть, єсть такі сем’ї, шо ні на кого дітей покинуть, 
можуть піти до баби попросить: «Прийдіть поглядіть 
дитину, бо я там поїду…» – чі в Конотоп, чі кудись там 
з’їздить, чі шо. Або туди однесеш, поглядить, догляне 
дитину баба ж. Як же ж так, воно вже як родня вже ж. 
[Чи приходила назначена баба купати дитину?] Мені 
не приходила. Не знаю, не знаю… не знаю, я сама. 
А як! Подарок обізатєльно. Як оце ж хрестили, і стри-
жини. Дариш там чі на спідницю, чі на кохточьку, чі 
платочьок, ну, кажне по-своєму ж, а подарок давали 
бабі, конєшно. В нас баба така була, хароша. В неї було 
багато й онуків. Та вже баба умерла, шо по-сусідські 
жила поз єї, ото та Примачка, тоді її ото… І з хутора 
були онуки  – багато було онуків. Ходили з хутора й 
приходили ото. Да, два рази на год ходили ото до баби. 
Ні, ні, вона сама сятила [паску], не несли, ото булку й 
пирожки, хлібину обізатєльно. Є, друге купувало хліб 
оце ж в магазіні, а ми тоді жито сіяли, так я пекла хліб 
свій, так буханець свого хліба, булку, пирожки. Дру-
гий раз як, було, колем… Ну, вона така… баба й дід 
були хароші, якась ще й родня нам була через свекрів, 
о-о-о, так ото… Вона сама мені й набилась, ото я в єї 
перва була онука, називаєцця «онука». Вони жили, а 
тоді мої батьки за нею по-сусідські жили, рідні. Так я 
йшла, була беременна ж, видно все, так вона ото стрі-
ла й ка[же]: «Як родиш, шоб взяла мене бабою!» Як же 
я?.. А мені не диноково, чі шо? [Чи брали бабів, коли 
Ваша донька народила?] Ні. Ні-ні, не було. Ні, ні, не 
було. [Чи робила баба щось спеціально на хрестинах?] 
Ні, нічого. [Чи варила баба кашу на хрестини?] Ні, 
ні-ні-ні. Мо, раньше коли й було, шо я не знаю, може. 
Не буду, наперед я ж не знаю. Може, й було раньше, а 
тепер не той… [Чи катали бабу на хрестинах?] Ні. Це 
на свайбі бабу катають. Катають бабу й діда і в ставок 
возять, купають, а так… 

БАБА-ПОВИТУХА  Ц.  С.:  На кутку, оце я знаю, шо це 
був куток у нас, так оце уперед була Приймачка, в єї 
багато онуків було, оце як несуть бабі той… так було 
так і співи, й те!.. Так багато в єї онуків було! Н. Н.: Ма, 
ну це ж «пупорізна» баба називалась?! Ц.  С.:  Да, да, 
пупорізна. Да, да, бабу, ага. [Чи приймала пологи ця 
баба?] Ні, ні, ні-ні, ні. Н. Н.: Раньше ж була у селі баба, 
яка приймала? Ц.  С.:  Раньше були, канєшно, баби, 
зав’язували… Тоді вже в больниці, так хто там пупо-
різну ту?.. 

КУМИ  Ц.  С.:  А  хрещену міняли, як оце щє було стане 
там… Я  знаю, це Олька у нас у селі, та, Кичкирева, 
так вона стала… комірником була, та багата ж була, 
так її дуже брали кумою. Так, було, оце там хрещєне 
в єї і там хрещєник. Ну, багато хрещєників у неї було. 
І  отут вечерю багато ж приносили, вобщім, ну, за-
житочьно жила в те времня. Що в єї все було, шо ти?! 
Хіба так люди жили, чі що?! [Чому Вас взяли за куму, 
бо Ви заможніше жили?] Ні, ні, ні, не з-за того, вона 
вже ж вишла заміж, і жили вони як у найнятій хаті, 
понімаєш? Ну, на сезон. Вже тут їх виселили, бо треба 
чітальню було, як прийшли вже ж красні, все. А тоді я 
йшла до магазіна, вона мене стріла, Тетяна, тоді каже: 
«Ти будеш у мене кумою?» Як мені казать? Не буду. Не 
можна [відмовлятися]. Кажу: «Буду, а чьо? Прийдеш 
погукаєш». Так ми вже носили Валю у церку, хрестили 
з кумом. А як оце ж Ольку Козу брало все село, бо була 
комірником, так у єї бозна стіки хрещєників, вона і не 
рада вже була. Еге: «Кого?» – «Та Ольку взяли». – «Та 
вжеж». Так вона вже й ходила, ходила. А як. Прийде 
кум чі кума – нема хліба. Як ти не даси?! У коморах, 
амбари зерна були, так її і брали. А як ти був бідний, 
хто тебе кумою во[зьме]? Ото Тетяна бідна та… [Смі-
ється.] Так в мене свої [хрещеники] – Ніна і Петя. Ото 
Тетяна взяла, бо не було щє ні хати, у сусідів жила, «у 
сусідів» тоді називались, у сусідів жила. Хату найма-
ли, жили з Мишею, о-о-о. І приніс дядько… Знаю, на 
Паску я пішла, напекли паски, так я знаю… А ми зако-
лоли, так я положила паску й хліба, й ковбасу і пішла 
ж оце, ще і матір узяла, знаю, шо з матір’ю пішли, а 
прийшов же ж, тоді щє Микола служив у армії, а я з 
батьком же ж, з Василиком старим хрестила… у церк-
ві. Так називав він мене ж «кума», а я його – «кум», хоч 
він і старший вже ж багато. А тоді прийшли ми і він 
як розхвастався… Бо!.. Я як зненавиділа його! Як сів 
за стіл, так я ж принесла теж: і хліба, і пирожків, і ков-
баску – все. І поставила, кажу: «Оце тобі, Тетяно, гос-
тинці, все». А вона так отож лаштуєцця, а він: «Оце на 
столі моя паска, це моє сало, моє мнясо!..» Так я й не 
сиділа, я встала й пішла, і матір забрала, і все. Як зне-
навиділа! Так коли й казав «Здрастє!», я ніколи не ка-
зала. [Сміється.] Оце такий ти багатий, а це, значить, 
як бідна, так можна шо хочь казать! Так спротивилась, 
шо ніколи і не казала «кум»! З своїм кумом… Кум… 
Таке – яхида! [Чи могли кумами брати друзів своїх чи 
знайомих?] Да, да. [Чи брали за кумів представників 
інших національностей?] Та такого не було. Не було в 
селі, щоб оце… Та в каждого свій харакер, свій язик – 
хто шо схоче, те й ляпає. Є люди такі приказки знають, 
шо ти його не чув й не бачив. Є витанцює й виспіває, й 
викаже, й шо хочь. Я знаю, шо це Олька була, вона не-
красіва, канєшно, – висока й така… Ну, а кумою вона 
на все село була. От тобі і все! Каждой людині хотілося 
десь шось… А  кума  – в куми було й крупи, і олія… 

КОНОТОПСЬКИЙ  РАЙОН
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В куми все було. Старша!.. Молоді брали, без єї ніде 
свадьба не дбувлась. І вона співала красіво дуже, так, 
як оце грузинка співає, як?.. [Гвердцителі.] Еге! Ота-
кий голос був, дрожащій і красівий! Це де свадьба, де 
той… Це Олька там на покуті сидить. І однолітків, є й 
менших, молодих брали, вобще дуже молодих проти 
себе і всяк. [Якими повинні бути куми, одруженими 
чи неодруженими?] Ні, оце не вщитувалось. Це тіки 
як коровай печуть… на свайбу… коровай. [Чи може 
кумами бути подружня пара?] Мені наче не положено. 
Ні-ні-ні, ні. Чоловік і жінка, шоб… Ні, не положено. 
Не можна, ні-ні, не положено. [Скільки пар кумів бра-
ли?] Ні, ні. Ну як?! Ні, ні, кум і кума там і все. Один 
кум і одна кума. А як оце родиш друге, хочеш пере-
мінить – переміни, другу бери куму й кума. Другу як 
дитину родиш, так можеш брать других кумів. [Чи 
могла одна пара кумів бути для всіх дітей?] А чього? 
Могла. Да. Єсть у нас багато так: троє, четверо – й одні 
кумов’я. А єсть ото одно, а тоді роде другу – бере другу 
кумів, третю роде – бере третю кумовів. Оце можна 
було. Отак було. [Чи можна вагітну жінку брати за 
куму?] Да ні, ні, ні-ні-ні. Не знаю, не знаю, не знаю, 
чого не можна. Даже не можна, як саме пересся, так 
саме не должна ти йти кумувать, як мінструація. [Що 
несли на хрестини кум і кума?] Крижмо. Оце ж тоді ж 
на тому крижмі… Як дівчинка – несе кума крижму. Як 
дівчинку хрестить – несе кума, «крижмо» називаєцця, 
матерія… біла, хочь калінкор, хочь таке десь малень-
кі такі… Ну саме лучче калінкор, шоб було чісте. Да, 
калінкор купований. Ну, раньше ж полотно, а це як я 
вже ж… так Петю хрестили, ми аж у Дептівку возили, 
так Павло, кум брав крижму. Хрещена [несе крижму 
за дівчинкою]. А як хлопець, так кум несе крижмо. І в 
тому ж крижмі вже ото христять, і як купає ж батюш-
ка, як в воду опускає, все, тоді ж кладе на крижму, на 
це, загортаєш і носиш. Так і остаєцця там, в тій сім’ї 
остаєцця те крижмо. Шили [сорочечку з нього], а чьо 
не шили? Шили, а чього?! Наоборот шили, а чього?! 
Воно ж посвячене. Все хароше. Канєшно ж. Могли 
[вкривати дитину крижмом], а чього? Усе можна, у 
церкві ж побуло, харашо.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Ц. С.: До мене оце прино-
сили хрещениці, було, вечерю, ночюють, було, в нас, 
йолку ми поставим і все, так обидві дівчат до мене 
приходили. Хрещєники, хрещєники. Вже ми жили 
в своїй хаті, так йолку ставляли і це і шарі – ото все 
те. І оце світяще [показує на гірлянду на ялинці]. Це 
наше, це года пройшли які!.. [Сміється.] Зажигаються 
ж отам, світяться. Ні, я не любила з дітьми ходить. Хо-
дили [самі діти], заходили ж, а як! Заходили. Хреще-
ниці несли ж. Хочь до хрещеної, хочь до хрещеного. 
А до баби – ні! Не носили. До хрещеної носили до сво-
єї. Так не заведино, видно ж, було [носити вечерю до 
баби]. Ні, ні, не носили, ні. До хрещених носили. А так 
ні. І до мене ж ото приходили і ночують, було. Я хре-
щеникам усігда подарок давала. Хочь на плаття, було, 
даю, вони так бідненько жили, батьки. Вона мене бра-
ла, так вона думала, шо я не схочу, понімаєш? Ну, так 
зайшло, шо не хватало в їх їсти, ну, от так, зразу хати 
своєї не було, тоді вирили хату таку глиняну, о-о-о… 

РОДИНИ  Ц.  С.:  Приходували всі. Родини. Да. Родини, 
угу. Приносили, в кого шо є. Та й коржики пекли рань-
ше сами та… пирожки, то той… В тарілочьку накла-
деш, і йде. Не йшли [з порожніми руками], ні. А дити-

ні, не помню, їй Богу, чі несли, чі не несли. Н. Н.: Як 
це ви не помните? Ц. С.: Ну не помню. Н. Н.: Ні в кого 
нічого не було. Свистульку якусь чі… Ц.  С.:  Де та 
свистулька? Н. Н.: Аж горошки ото возили продава-
ли. Ц. С.: Кого? Н. Н.: Горшки як возили продавали, і 
свистульки продавали.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Ц.  С.:  Я  сама [купала]. 
Сама. Сама купала… У  ночьвах, у ночьвах… тоді, 
знаю, шо я й Дімку купала. Оля боялась, і Марійка 
боялась, по-сусідські, – так я пішла, так купала. По-
сусідські, отак навкосин ми жили. Так вона прийшла, 
каже: «Ти ж уже купала, а я щє, так боюсь». – «Так, – 
кажу, – давай я прийду покупаю». Купала. Я не гука-
ла [назначену бабу]. Не знаю, мо, хто й гукає, а я не 
гукала, я сама купала. Н. Н.: У чєреді, в лугі купали. 
Ц. С.: Ага, чєреду варили, шоб прищів не було. Чєре-
да  – такий бур’ян ріс попид ставком.  [Чи приходив 
хтось із рідних, як купали перший раз дитину?] Не 
було. Мо, де й було, хіба усе знаєш у селі? Мо, сама 
й не купало – боїцця. Це ж таке. Хтозна? Я не знаю, 
як казали, а знаю, шо я й міряла. Всігда, як покупаю, 
візьму отак локоть до коліна, шоб зміряв, шоб рівний 
хребет був, усе ото так. А так – не знаємо, мо, шо хто 
й казав, я… Чього не знаю, того не знаю… Я піч було 
бвішаю ряднами, ночьви на піч, води. Й помию, шоб у 
мене були діти чісті. А як кажуть?.. Шо казали?.. Цьо-
го не знаю.

Записала Н. Литвинчук 3 січня 2014 р.  
у с-щі Заводське Конотопського р-ну Сумської обл.  

від Калишенко Аглаїди Павлівни, 1937 р. н., 
 родом із м. Семенівки Чернігівської обл.  

(переселилася 1945 р. у с. Вирівка Конотопського р-ну,  
у с-щі Заводське мешкає з 1960-х рр.)

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Двоє [дітей у сім’ї], еге. А в 
других по багато дітей було, по багато. Ну… ну, тоді 
було п’ятеро, шестеро саме більше. А в нас, мої мати й 
батько, вони побралися молодими, якось, шо він тоді 
пошов на діствітєльну службу, і началась война.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Чого назвали? Він… був у нас, 
батько, мій батько був [чоботарем]… Я  Аглаїда по 
тому… звусь, не Алла, по тим, по метриках. Тоді, як 
понесли [записувать]… Дак він шив чоботи, сапож-
ник. Він і тут приїхав, шив чьоботи, познакомились 
із материю і поїхали ж туди. І він був сапожником, 
шив чьоботи, ото ж возив чьоботи, продавав, і оце 
ж родилася я, і йому це ім’я як понравилось! Він хо-
тів дочки і ото назвав мене так – Алла. Понесли ж до 
попа, обєзатєльно тоді ж було, він [піп] каже, шо та-
кого імені нема, Аглаїда єсьть. Оце так. У тому, у цер-
ковному, угу. Оце таке. А брата батько назвав, Павло 
ж сам, Павло Павлович. Я  не знаю… Хто як хотів 
[називав], хто як хотів. [Чи називали дітей на честь 
батьків?] Ні, не знаю я, про це я не знаю, дєтка, даже 
й речі не велося николи, не знаю, не знаю. Діда – об-
єзатєльно. Хоч і помер. Да, да, можна, можна. Угу, 
називали. Ну, я не знаю, ну да. Батько ж хотів, шо 
Алла щоб звали, понімаєш? А батюшка сказав, шо ні, 
шо Аглаїда єсть таке, а Алли немає, як хрестить. [Які 
тоді популярні імена були?] Хтойзна, які модні? Я ж 
не знаю. Ну, там у мене ж не було подруг, бо я при-
їхала сюди у пьять год. Тута?.. Ну, Валя, Катя… Оце 
подруги в мене були. Вєра… отаке во. А чоловіки – 
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Вася, Павлик, Миколя… Це Микола  – саме більше. 
Микола – саме більше. Сергій он у мене. [Сміється.] 
[Як Ваших дітей звати?] Двоє  – Вітя й Таня. Ні, не 
по-церковному, свекруха [назвала]… Я хотіла Валя, 
мабуть, чі шо? А  вона каже: «А!» А  там в нас була 
Валя, в матері тамечки, вона каже: «А ну її! Хай луччє 
Таня».  – «Ну, хай Таня, он як ловко, хай Таня». Так 
шо, це свекруха назвала – Таня. [Які тоді імена дава-
ли?] Та ото такі самі, як і оце. А оце вже ж Вітю, дак 
як начали: й те, й те, й те, й те. А, мабуть, тоже све-
круха каже: «Хай Вітя!» – «Ну, хай Вітя». Таке непога-
не – Вітя. Я хотіла Ігорь, потом щє якось, вона каже: 
«Да, таке, хтозна-шо! Хай Вітя!» [Хто Вашого внука 
Ігорем назвав, Ви?] Ні, мати сама. Угу, угу. [Які зараз 
популярні імена?] Ну, хтойзна?.. Я  не… Ти більше, 
дєтка, знаєш. Правнуків як звать? Мішка один. А як 
того звать? Бодя, еге? Чі Нікіта?.. Нікіта. Оце таке. 
Сохвія, Сохвія. Там таке… Красівеньке таке! [Чи 
раніше також були Софії, Микити?] Угу. Угу. Були, 
були, конєшно, Микита – це вже таке… Колись Ми-
кита, дак це таке, наче пагане імья було. Угу. Правда. 
Ну, якийсь Микита дак це не те… А тепер же Нікіта 
називають, не Микита. Оце таке.

ПОЛОГИ  Я  в лікарні [народжувала], у Вировці, обоє. 
У  лікарні, дожно, тоже [мати народила], я не знаю. 
Була, дожно ж, була, а мо, й… Не знаю, не знаю. А уже 
я рожала дітей, дак був уже отой [пологовий будинок], 
тіки я двоє суток мучілася, Вітя був у мене дуже круп-
ний, дак на треті сутки мене одправили у город, тоді 
ж не скорої не було, неде неяких скорих, нечього не 
було. А Луциків Коля оце… Був у учіліщі самосвал та-
кий, полуторка, а дід там робив інструментарщіком, а 
він шохвьором, і тоді ж тим… Хто був дірєктором?.. 
Що попросив він машину, шо треба край везти вже, 
шо, ну, вже більше суток, і откритіє не йде. Понімаєш? 
І тоді, як мене одвезли… удень. Я сиділа ж у кабіні із 
Кольой, з Луциком, а дід лежав у самосвалі, лежа, чуть 
не розбило його там, бо нельзя ж на самосвалі, шох-
вера ж оштрахують. [Як народила], тоді ж дитину в 
мене забрали, я не показувала, нічого. Тепер же діти 
коло матері, еге? А тоді ж було в больницю йдеш, дак 
отака комнатка, як оце наша, оце все як повикидав, і 
там дітей лежало – море! А в каждого – номер, номе-
рок. Ото і все.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  [Хто приходив Вас про-
відувати?] Як хто?! Первий дід [Сміється.] Ага. Вітю я 
родила в городі, о-о-о, у городі родила, у Вировці сут-
ки лежала, не могла, нечо не розкривалось, нечо. Тоді 
одвезли мене в город, одвіз дядя Коля оцей Луцик, дід 
робив у учілищі, дак самосвалом, я в кабіні сиділа, тоді 
ж скорих не було. Я в кабіні сиділа, а дід ліг, самосвал 
же не можна, дак дід ліг і лежав. [До чоловіка.] Це роз-
казую, як у роддом ти мене возив. [Які гостинці Вам 
приносили, коли приходили відвідувать?] А хтойзна. 
Не помню. А як! Ну, кажде старалося шо ж лучченьке 
принести. А як! Поїсти. [Чи приносили щось для ди-
тини?] Та, тоді того не давали. Тоді було ото хрестини, 
дак на хрестини викидають шось. А так нихто нико-
го не носив, не давав не яких… Яка тоді жизнь була? 
Хіба тоді така була жизнь? Тоді ж і я робила сама в 
больниці. Як я родила оце той, Таню, дак і я ж робила 
в больниці, і Вітю вже як родила, дак у больниці щє 
робила. О-о-о, дак той… Ходили ж було: патронаж-
на сестра обов’язково, і вона должна три рази в мі-

сяць прийти до дитини. Обов’язково! Це обов’язково. 
Прививки всі поробить вона ж, було, о. Да це ж, було, 
хутор щє до Вировської больниці, хутор Таранський, 
Лізогубовка – два хутори; Сарнавщіна була тоді до на-
шої больниці. Тепер, я не знаю, куди вона належить, а 
тоді ж було в Сарнавщині. Дак було ж як уже по Ви-
ровці, дак вони самі ходять, а як на хутор ідемо, дак 
вони брали мене, я санітаркой робила. 

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  У городі, у городі як я роди-
ла, дак купляли ми, а як я у Вировці… Дак шо тоді?.. 
Мати приносила шо?.. Самогонку принесла да таке, 
гостинці. Сіли дівчята, поїли. Ну шо тоді пекли, шо 
робили? Не таке, як тепер. А  оце ж як мене із горо-
да вже забірав дід, дак машиною уже ж забірав, дак 
тоді приносили. Ну, цвіти ж… не яких не було, а якись 
канхвети купив да бутилку віна. Оце таке. [Чи запро-
шували повитуху на родини, хрестини?] Запрошува-
ли. Хіба вона може всіх обходить?! 

ВІТАННЯ БАТЬКА  [До чоловіка.] Діду, як Вітю родили, 
дак тебе на роботі поздравляли? Як я Вітю родила? 
Таню не знаю. Та він у бухвет завів Луцика да того… 
Да Йвана того… Проценка, вони друзья були. Нехто 
некого не ходив, а ото друзья були… Маньтьор захо-
див ото разив скіки, Гриша. Їх уже немає некого. Бать-
ко наш, дожно, усі гроші попопропивав. Оце Микола 
Луцик, Іван Проценків і він  – у Вировці, у бухветі. 
Вони ж у Вировці всі жили і на дній роботі робили, у 
учіліщі обидва. Чі всі три?.. Угу, празнували. 

РОДИНИ  Ну а як! На родини ж [вітали породіллю]. На 
родини вже. Як тіки забрали, в цей день. Да. Це вже 
родини були, а тоді вже, коли хто хрестив, тоді гуля-
ли хрестини. Мені тіки так було, знаю, мати каже, шо 
як тіки в хату вступиш, чі батько, дак оддай дитин-
ку свекрусі ж. Ага, свекрусі. Ну, мати ж, мати ж, ба-
бушка. Дак оце тіки таке я знаю. Дак їй оддали, вона 
поцілувала, в нас така одна хатка була, кровать так 
стояла, вона на кровать поставила  – і все. Ну, шось, 
може, шо й казала. Ну, шо ж, сказала, може: «Великий 
рости да довго спи!» Да яке ж? А шо? Еге. А шо рань-
ше казали? Отаке ж і казали. Ну, нечого, усі желали 
здоров’я да все. То тепер уже: «Не болів, не хворів і 
сто років прожив…». І шо хоч. А  тоді кажуть: «Хай 
Бог дає здоров’я!» І все, оце і все. Усі казали так. Сами 
приходили, всі несли вареники  – основне. Вареники 
варили. Еге! Хто з чим наліпить: із калиною ліпили, 
із маком, із сиром, у кого є, у кого шо є. Вареники не-
сли. Миска череп’яна така, така ото в мене макітерка 
є, ото череп’яни миски. З ціми варениками йдуть. Угу, 
несуть вареники, ізнеслися, шось там зварили і поїли, 
і все. Чарка одна була, не так, як оце зараз, – каждому: 
оце тобі налила – ти випила, другій наливає – випила. 
Та пошти на всіх празниках. Та… Шо дитині? Дитині 
нічього не несли тоді. [До чоловіка.] Еге ж, діду?! Тоді 
не було чього нести. Як ото Пронька наша родила да 
всі. Нечього не несли дитині. Тоді ото, мо, пелюшки 
які. А тоді вже стали й пелюшечки вже. Як уже я наро-
дила. Уже як я Вітю народила, дак я ж робила в боль-
ниці, дак із больниці до мене дівчата ж приходили, 
всі медіки, о-о-о, дак той, тоді мені нанесли пелюшок 
багато, одіяльце, таке, нанесли всячени. Складались 
дівчата, вже були пелюшки і все. А як Таня родилася, 
дак обще в мене було багато всього. Було зав’яжеж, 
шоб лєнта, щьоб бант зверху. 

КОНОТОПСЬКИЙ  РАЙОН
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БАБА-ПОВИТУХА  Оце бабувала моєї свекрухи свекру-
ха. Вона ходила по всіх хатах, тоді не було ж больниць, 
а примала роди… Баба Коханка. Угу. [До чоловіка.] 
Діду, це як, прізвище Коханка було, чи через те, шо 
вона?.. Красіва така баба була!.. Ну, вона роди прима-
ла. Вона оце… [До чоловіка.] А в Проньки вона при-
ймала оце, не знаєш? Примала у його сестри. Вона 
раньше [народила], дак щє жива була. Угу. Ну да, її 
гукали додому, як де родить, бабу Коханку звали. [Чи 
були повитухи після появи пологового будинку?] Ні, 
не було. Оце як умерла свекруха, дідова вже баба, мого 
діда баба, свекруха моєї свекрухи як умерла, тоді вже 
не було. Кроми Коханки некого не було. [До чолові-
ка.] Еге, діду? Кроми Коханки роди нехто не приймав? 
Кроми Коханки? Красіва така баба була… Волоссє 
красіве… Така, як Пронька. Пронька похожа на єї, 
сестра дідова. Дід похожий більше на матір, батько в 
його був дуже красівий, а мати – не дуже.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Я  купала сама. Ні, ну, 
може, де й купала [баба]. Ну якби я в больнці не роби-
ла, понімаєш, то я й в роддомі, було, ж підміняю, так, 
може, я б не знала як. А як я робила у больниці, бачіла 
ж усе на світі, от і до. Як рожають… І ото ж, було, ро-
жениця, дак нас зовуть. 

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  Вобщє-то, сані-
тарка була, роддом у нас щітався отдєльно, не боль-
ничьний, а колгоспний. Отам оце для роділок і все на 
світі  – це все постачяв колгосп, понімаєш? Да, після 
войни. А  тоді постипенно, як одкрили больницю, 
у Вировці була ж больниця, тоді цей роддом перей-
шов – не колхозний, а до больниці. 

КУМИ  Ну, я брала [в куми] брата свого. А брат мій був 
хрещений, а його двоюродна сестра Пашка – хрещена, 
в Попівці. А вже Таню як хрестили, дак брата я вже 
ж не переміняла. А ця кума була ж у тому, у Бочьках, 
вийшла замуж, а треба ж йти було, а вона робила в 
магазіні, дак каже: «Не обіжайся, Алко, шо я не змо-
жу». Тоді так… Хіба так? По роботах там хто заміняв, 
чі шо? Таке ні, тако ж не було. Строго було тоді на ро-
боту. Знаєш, як строго? Дак ми взяли там сусідку, на-
впроти, де жили, Галю, вона була дівчина щє. Так оце 
Таніна хрещена, Галя ця. Ну, питали ж, а як: «Будеш 
хрестить?» Там… Ага: «Підеш кумою до мене?» Вона 
каже: «Да дивися й пойду, а чьо не пойду?.. Пойду». 
Вона була щє дівчіною. [Чи прийнято було брати од-
них хрещених для всіх дітей?] Хто як може. [Чи могли 
куми бути подружньою парою?] А  я й не знаю. [Чи 
старалися брати кумами заможних, красивих людей?] 
Я не знаю. У нас свекруха шо підсказала нам, ми так 
і брали. Ні, шоб слухали дуже, дак ні. Ну, просто під-
сказала вона нам, понімаєш? Підсказала, шо… каже: 
«Ну, возьміть ось Галю». Пашці не можна, а брат оце 
ж, обох він хрестив: і Таню, й Вітю. А ця продавщи-
цьой була в Бочках, і шось їй там не можна було при-
їхать. Дак [свекруха сказала]: «Возьміть ось Галю». Та 
всяки були. У нас куми дак одного віку пошти були, а 
у людей вже всякі були. Угу. І, було, пожили, й стари – 
хто яке взяв. [Чи може вагітна жінка бути кумою?] 
Ну, колись же не брали, не брали. Боже сохрани! А по 
якій причині?.. Ну, хтойзна, хіба я… як ми… Крижмо 
несе кума. Крижмо, у яке заматуєш. Шо хоч віддаєш 
на крижму. Тоді ж із хреста як виймають чі з купелі, як 
перехристять, так обов’язково оце крижмо, шо хреще-

на подарила. Шо хоч дари. [Чи хрещений несе криж-
мо?] Ні. Не знаю, мабуть, бутилку батюшці чі шось 
таке. [Чи несе хрещена крижмо для дівчинки, а хре-
щений – для хлопчика?] Не знаю, начє такого не було. 
Такого ні, бо у нас тая ж була… хрещена разна. Хре-
щений один, а хрещени разни, бо ця, шо Вітю хрести-
ла, дак каже: «Ой, я не могу». Вона ж на роботі була, 
в Бочьках завмагом робила. Тоді хіба таке було, тоді 
отвєтствєнне, знаєш, як було на роботі? Ні, саме осно-
вне, шоб місячного не було. Оце і все. [Чи брали хре-
щені на виховання своїх хрещеників, які залишалися 
сиротами?] Такого не чула. То вже своя совість у кого 
є, дак… забере… А  хто оддасьть?.. Нихто ж і не од-
дасть. Як баба, бува, є чі щє шо, так… [Чи брали у Вас 
«стрічених кумів»?] То було таке, кажуть, шо от умре 
дитина – родицця і вмре, родицця і вмре. Ну, ото ж 
кажуть: «Кого стрінеш, того й в куми бери». Було таке. 
Угу, із дитиною виїдиш, із дитиною, еге. [Чи переда-
вали дитину крізь вікно?] Ні. Стрічного кума взять 
чі стрічну куму, перекумовували. Було, оце ж дитя як 
боліє й боліє, й боліє, значить, – перекумувать нада, 
перекумувать оце стрічних кумів: кого стрів, того й 
взяв. Таке було, це було таке. Ну, якось раньше мало 
вмірало дітей, не вмірали, а чьо таки тепер? Скільки, 
я знаю, у нас там на улиці родилося дітей, усі повижи-
вали. Ну, вмірать не вмірали, тоді прививки ж робили. 
Тіки родицця дитинка, зараз зразу БЦЖ дєлають і все 
на світі, укольчики дєлають.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Дак Таню хрестили 
в церкві, уже церква була дкрита, а Вітю хрестили у 
тому… Дома, там де батюшка жив. А  Таню красіво 
хрестили. Я  прийшла з дитиною, стала ж у тому… 
отут у первом, де… в «дзвониці» називаєцця, дзво-
ниця. І дитину хрестить, і до церкви йти, шоб уже не 
стірався ти. Після шести неділь, після родов же, шести 
неділь, понімаєш ти, воно ж видєлєніє йде, в церкву 
нельзя йти, шоб мєнструація була чі там шось таке. 
[Чи називали це «вивід до церкви»?] Ну да, оце ж… 
Оце ж я йшла, із Таньою прийшла до церкви і стала у 
дзвониці тут, не заходжу туди ж, о-о-о. І вже як одпра-
вилося все, мені там сказав на які часи, я пришла, щє 
правилось, тоді, як одправилось, батюшка вже знає, 
там же то стекляні двері… Чі вже хто йому сказав?.. 
Він до мене ж підходить і питає – перше: «Не спали з 
мужом?», – шоб не спав з мужом, понімаєш, шість не-
діль там, коли ти христиш. Отвєчяєш, шо «ні», о-о-о. 
Теперечки: «Нема в вас п’ятна, – сказав, – на рубашкє 
нєту вже в вас?» Кажу: «Немає». Тоді він начяв чітать 
молитву, прочітав молитву, забрав мого Вітю і поніс 
отак. Це я на вводи так носила, це я на вводи носи-
ла. На вводи, не на хрестини, на вводи. Я обох дітей 
носила – й Вітю, й Таню – в церкву, на «вводини» на-
зиваєцця. Угу. Так красіво поніс, і кругом тих… оціх 
криласів обніс, тоді одніс у вивтар, заспівав же ж, тоді 
я поклала ж скатерть таку, яка остаєцця в церкві ж. 
Да, як на вводини… Бачь, я забула. На хрестини дак 
вони сами куми їдуть, дома ж пораєшся да бігаєш, го-
товишся ж. Не знаю, я на вводини носила перше [?], а 
тоді хрестили. Ну, я оце вже ж Вітю з-за того помню, 
шо, як не стало видєлєній, тоді ж я понесла оце, до-
говорилися ж там усе на світі, батюшка вже ж знав, о, 
і я поклала таку скатерть красіву, о, і він приніс тоді, 
на ту скатерть поклав, я забрала дитину, а скатерть 
уже на церкву осталась. Оце таке. А красіво так! По-
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ніс у вивтар оце, кругом одного криласа обійшов, тоді 
осюди пройшов, другий крилас обійшов. Тоді пошов у 
вивтар, де він співає, обніс, тоді по всіх дверях прой-
шов, поспівав, тоді вийшов уже ж, і отако ж іще пра-
вив отут. Отут таке красіве сяйво сіяло! І приніс, по-
слав, мені там вже сказали, там я поклала скатерть, він 
на скатерть поклав, я забрала дитину, а він скатерть 
забрав, поцілував скатерть і пошов. Ну, це вже після 
хрестин, поки не охрищене, дак на вводи не несуть. 
Понімаєш? Як перехристиш, тоді на вводи тики не-
суть. Дожно, неділь шесть, шо вже ж… Я знаю, шо в 
мене видєлєній не було, неділь шесть. Я Вітю на вводи 
носила. Це шість неділь, шоб з чоловіком же не спать, 
як на вводи. У  церкві була ото старостою, дак його 
сестри свекруха, Недайводіха баба, дак вона мені оце 
таке розказала, шоб сповнилось шість неділь і шість 
неділь шоб не спала з чоловіком, тоді на вводи, а як 
згрішиш  – не нада нести на вводи, бо тобі великий 
гріх буде – і тобі, й дитині. Оце таке.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Раньше, як оце в мене діти були, 
дак старалися так, шоб… А єсть і зовсім не хрестили, 
всяк було, хто як. Да так же, ото раньше не хрестили. 
Дак возили, як не можна. Це ми хрестили Андрушу, 
отоді не можна було. Андрушу хрестили, батюшку 
привозили додому. Тайком. Тайком приїхав батюшка, 
і шоб і нехто не бачив, і… Вітя привозив, знаю, на тє-
хоході на отому, така в учіліщі, тєхоход був. Він робив 
на машині, а вони у нас жили. Дак Андрушу хрести-
ли оце так: перехрестили, і неде ж не ікони не було, 
отамички поставили ікони були у кухні у углу, а вже 
ж як батюшка поїхав (в мене ловкі ікони там стоять), 
тоді ікони ж сюди поствила, а він сказав, шо я вийду з 
хати, уберіть усе, шоб і вам не плохо було й мені. Ото 
діло страшне, ото саме таке. Вітя заставив, отож отам 
у мене ікони в угольчику, так шоб убрала ікони, бо він 
мастєром же робив, не можна там було  – страшне. 
Хрестили. Андрушика хрестили у нас.  Та, зараз, до-
жно, в церкві христять. Я тобі не скажу. Ну, як?.. Уво-
дить у християнство нада. Неперехрищена в церкві 
дитина  – це… Перехрищена дитина щітаєцця ангол. 
Поки воно не виросте – анголя, не дитина, а анголя. 
А  нехрищене  – це вже таке, русалка, ну, нехрищена. 
[Чи беруть щось із дитиною, коли несуть її до хрес-
та?] Я не знаю, я ничього не клала. Хрещік тіки наді-
вать нада. Крещік ілі той же ж… нести, нести, нести, 
як хрестить, а батюшка тоді сам же надіває. [Як дити-
на поводиться під час хрещення?] Бува всяк. Хто як. 
Не знаю, дєтка, не знаю. Бувало ж у церкві бачила, як 
христять, дак друга кричить, а друге – ні. 

ХРЕСТИНИ  Не знаю, може, шо й було, не знаю, наче ні-
чого не казали. Мо, де й кажуть? Не знаю. А… «Даєм 
тобі нехрищене, а принось, шоб було пере…» Бачь! 
Казали: «Даєм тобі нехрищене дитя, а ти шоб прине-
сла, Господь перехрестив, і ти шоб принесла хрище-
не дитя». Оце таке казали, як проважали. Чєрез поріг 
[передавали]. Ага, [передавали дитину], і каже мати, 
шо даєм тобі не хрищене, а приймемо хрищене. І вони 
йшли до церкви. Чи клали [немовля на кожух]? От і 
не помню, от позабувала, їй Богу, позабувала. Наче ні. 
Наче принесли, на кровать поклали. [Чи давали кумам 
викуп за хрещення дитини?] Ми кумам? А-а, може, й 
викупляли… Дожно, викупляли… Угу, угу, викупля-
ли, точьно. Хочь грошима… йому грошима, а кум, як 
є шо, дак дає, а як нема, дак гроші давали. Угу, у той 

день, як хрестили. [Чи катали кумів на хрестинах?] 
Катали. А-а,  сажали у возок ото, прибірали і кача-
ли. Як уже погуляють, поп’ють, тоді вилазять і ото… 
[Сміється.] Хтойзна, наче нічього не співали… Возок 
отакий, о, возок, тоді нічого, не машин ніяких не було, 
нічього. Ну, шоб могоричь поставили, вони ставлять 
могоричь. Кум і кума шоб могорич поставили, по бу-
тилці, чі шось таке буває, о-о-о. Ну, а всяк же буває. Чі 
батьки тоді ставляють за їх. Всяк же буває. Всяк буває. 
Діти молоді бувають. Вони там знають? Так же! Дура-
чілись, їм хіба шо, горілка нужна? Колись передівали-
ся да дурачилися. Господи, милостивий, а ратуй!.. Як 
вспомниш… І я така: попоходила, як попотанцювала. 
Ай! Дід грав на баяні ж, а я… Всі свайби перегуляли 
із дідом. [Коли хрестини святкують, у день хрещення 
чи іншого дня?] Да ні, в той день. У той день, всєґда в 
той день. [Скільки людей запрошували на хрестини?] 
А скільки хто зможе, дєтка. В кого які ресурси були. 
Обов’язково несли шо?.. Вареників, хто наліпить… 
[Чи несли те саме, що й на родини?] Да. Чи вареники, 
чи… Гроші ж викидали за столом. Ну, там за третьою, 
мабуть, чяркою викидали. У… тарілку чі миску стави-
ли якусь. Угу. Або чярки дають, а він у цю тарілку, де 
той… викидає гроші. Ну да, як на весілля. Як на весіл-
ля – по дві: дві чарочки наливають, по дві, і підносять. 
От ми сидимо рядом там, не іменно, шо там у парі як, 
сидиш ти з чоловіком, значить, тобі буде з чоловіком, 
а як сами баби, дак отой… бабам. Ну, взяв чарку, а 
туди гроші клади. Уперід взяв же чярку, поклав гроші, 
приказав там шо… Ну, «рости великий да щасливий 
будь» да «не всцикайся» [Сміється.] Ну, було всяке: 
«Шоб не болів і сто років прожив». І як хочеш. Шо хо-
чеш скажуть. Ну, гроші були… Тоді мало грошей було. 
Було, то метер якоїсь матерії, то ще якесь, то рушник 
хто вкине, хто простиню якусь кине, хто якесь одіяль-
це кине – хто шо кине, хто шо. [Чи співали якісь пісні 
про кумів на хрестинах?] «Ой кум до куми залицяв-
ся…» да таке. Таке бувало. Ото і все. А там уже тоді 
якась гармошка чі шось… Уже оце як ми, мого поколє-
нія, дак… у діда ж баян, дак діда кругом звали. Ходили 
на хрестини і де… Ой! Шо?! Усе грав. Усе танцювали: 
гопаки, вальси – все на світі. Він красіво грав… На ба-
яні красіво грав…

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Ото ж балакали, а якось 
нихто никому не носив [вечерю]. Еге. [Чи провідува-
ли кумів на Великдень?] Та ні, у нас такого… Не було 
прийнято. То оп’ять церкви розгромили, розбили, то 
щє шось, то покрали в церкві, то таке… 

ХРЕСТИНИ (ОБІД)  Ну, вареники обов’язково дожни 
буть – це на родинах. А на хрестинах обичьно таке… 
Шо тоді варили? Тоді варили борщь, кашу гречяну, за-
холод якийсь. Борщь, каша, захолод, кисіль, хто там 
налисники, у кого корова є, дак налисників ще напече, 
і все. Угу, кісільом закінчували. Ой, всяки були: і ква-
совий варили, і з ягод… Тоді ж ягоди… не було ягод, 
на кажду вишню ж налог був чі на яблуню, дак ніде не-
чього не було. З квасу варили, хто в кого є. З буряко-
вого, красного. Або той… у кого смородина ото єсть, 
або клюква якась – ой! І з калини варили, груши ото. 
Або узвар зварять, понімаєш? Тоді одцідить, а тоді 
туди заварить отож – і кисіль той. Узвар у кого, як тоді 
було налоги на яблуню, дак де той узвар? На вишні, на 
яблуні були налоги. Тоді такі налоги були, шо оце як 
зайде в хату, дак буде два чяса сидіть на облігації, шоб 
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облігації ж підписувать, поки не підпишеш. А  де їх 
грошей брать? Грошей же ніде брать. Де візьмеш гро-
ші? Грошей же ніяких не в колгоспі не давали, неде не-
чього не давали. Я не знаю, як люди виживали?! Я не 
придставляю даже, як виживали… Як оце вже наші 
діти, ми рожали да все, дак тоді було… хліб у магазіні 
був, і гроші ж ми заробляли, вже були, і все. А це таке 
в наших матерок було після войни – страхіття!.. [Чи 
роздавали на хрестинах калачі або торт?] Та який там 
торт? Де той торт? Ну, хто якихсь булок напечє – ото і 
калачі всі. Чяркою частує каждого. Понімаєш? Чярку 
випиває, а той кладе гроші. 

ПОХРЕСТИНИ  А як це похрестини? А-а, похмелялись. 
Приходять! А  бували таки в нас там  – Мантьор да 
Оверко – дак вони тиждень тобі будуть ходить. «Чьо-
го?!»  – «Похмелиться є? Давай! Всьо! Ой, голова бо-
лить, дай похмелиться!» І всьо. А бувало, [що катали 
кумів], катали, бувало, і всяке. Та й на первий. Чі на 
первий то?.. Аж похмеляться всє равно ́ приходили. Й 
на другий. Де як, де як. Де багатіші, дак там усе було. 
Понімаєш? А де бідни, дак ото тобі таке – нечього не 
було. 

«ПОСТРИЖИНИ»  У  год. Отаково хрестиком стриже і 
все. Хрещений [стриг]. Да, не знаю, шось волосьця за-
бірали, і свекруха в мене забірала. Де вона його діва-
ла? Ну да, дома [стригли]. Дак у єї таке волосся було, 
в Тані таке якесь волосся було: де-не-де волосинка, бі-
леньке да таке пухнате, не було нічього волосся. Нож-
ницями [стригли], а чім? Тоді ж машинок не було. Ні, 
в діда машинка була, він в Германії служив у армії, дак 
він привіз. Ну, тоді обстригали, а як же? У год обстри-
гають обізатєльно. Наголо, да. Да, наголо або дак оти-
ки оставить спереді отакий чюбчік. І дівчяток… Стри-
гли, у Тані такий чюбчік був спереді, знаю. [Чи клали 
на кожусі різні предмети, щоб передбачити долю ди-
тини у майбутньому?] А, ну да, до чього потянеться. 
Ну, там клали гроши, горілку і щє, не знаю, шо. Може, 
це дід знає?.. Зерно… Ну, це як до зерна потянеться – 
буде хлібороб, як до горілки – алкоголік, а як до гро-
шей – буде грошовитий. Та, тоді кожухів не було. На 
кухвайці, може, на якій садили. Угу, волосьця це хова-
ли. Ховали, а тоді спалювали, шоб птичка не набрала 
цього волосся, не понесла в гніздо. Ну, кажуть, голова 
болітиме. Одразу [спалювали]. Угу, в нас свекруха то 
було в піч укине і всьо. [Чи закопували таке волосся 
під деревом?] А я не знаю. Ні, начє не чюла. Ми спа-
лювали. Було в Тані мале общє волосьця, таке рідке, 
негодне було. У  Віті красіве було волосся: кучеряве, 
чорне таке… Вітя кучерявий в мене, а зараз лисий, ли-
сий зовсім, не дної волосини нема. [Чому спалювали 
зістрижене волосся?] Ну, кажуть, шоб птичка не вила 
гніздо [з волосся]. Еге, шоб голова не боліла. Стриж-
ки, у нас казали «стрижки». В Віті красіве було, а то 
в ракетних войсках як служив, було кучеряве, було 
красіве. Оце дід мій не кучерявий, а його батько був 
кучерявий, а мати – не кучерява. І сестра в його красі-
ва-красіва була, кучерява! 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Довго ж, кажуть, шоб не беременіла, [го-
дують] груддю. Хто багато годує, так було таке. Вітю 
годувала год і два місяці, в мене молока було – море! 
Грудей не було, а молока – не можна тобі передать, оце 
отуто во висіло. Понімаєш? Дак год і два місяці году-

вала. Тоді як Таня родилася через три годи, дак я було 
Таню ж годую, а він прийде, отак ляже мені на коліна й 
дивиться. Кажу: «Хочєш?» – «Еге». [Сміється.] [...] [Чи 
казали, що під час відлучення від грудей не можна по-
вторно грудь давати?] Да, да, да, да, да. Ну, я не знаю, 
от не знаю чього. Кажуть: «Не можна…» Не знаю. Ні, 
я знаю, шо Вітя довго ж ссав, уже ж великий, а тоді ж 
ото як той… Дак якась рукавиця була, дак рукавицю 
сюди поклали. А в мене груди маленькі, а молока – оце 
отак було, оце отут вимня. Дак він прогортає… [Смі-
ється.] Здоровий!.. 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИ-
НИ  Не знаю, ото тіки кажуть, як воно первий шагок 
зробить, дак нада ножем между… отут путо перері-
зать. [Чи казали щось при цьому?] Ні, не знаю, наче не 
казали. Ну хто, хто? Хто побаче перший: баба – баба, 
батько – батько, мати… В нас баба була. [...] Через го-
лову перекидали: «Мишка, мишка, на тобі костяний, 
мені дай жилізний».

ВАГІТНА ЖІНКА  Беременна. Ну, на празник нечого не 
можна було робить: не шить, нечого. Саме основне – 
шить, шоб не шила, це як празник, а так усе робили. 
Ну, в празник же робить не можна. Ага, а в буденний 
день робили все. [Чи бували такі випадки, щоб діти на-
роджувалися каліками?] Еге, було, було таке. Не знаю, 
ну, помню, шо було. Багато, кажуть, раньше, раньше 
багато було, вже померли ти діти. Нечого ногами, не 
тики кота, як беремєнний, дак нічого не можна ногами 
штовхать, бо дитина буде йти ногами. Насіння лузать 
не можна, шоб не плювать. Хочєш полузать, дак полу-
зай сидя. Угу, а хочеш трошки – полузай трошки сидя 
насіння, а плювать не можна. Того, шо дитина буде… 
на дитину будуть усі плювать. Може буть каліка чі ще 
шось. Ну, багато раньше балакали так, шо там на яко-
гось празника, то рубав: були безногі й без пальчиків 
находилися. Оце в [одних]… Дак ото ж дівчинка без 
ручки ж [народилась]. Так вона й родилася, а я якраз 
робила в больниці і приймали роди, дак там роддом 
у нас був, а санітарки постоянної не було, я робила 
санітаркой там, а як уже ж роди, дак ця, шо боль-
них обслуговує санітарка, та коло єї, коло акушерки 
ж. Ну, вже ж немає тих акушерок, некого. І коли оце 
ця дівчинка родилася, вона дуже довго так у неї… не 
рожала вона довго, дуже довго не рожала, дуже дов-
го кричяла, шо була одна смєна й пошла, і я прийшла 
на другу смєну із утра, і вона все кричяла бідненька і 
неяк, неяк, а тоді вже стала рожать вже, а акушерка то 
ж не оддихала, понімаєш, слаба ж вже була, вона в го-
дах, акушерка, і коли – вона ішла ж головкою – і вишла 
вже отак, а в дитинки – отак руки немає ж. Понімаєш? 
І коли, як іде дитя, дак воно обичьно отак головкою, 
понімаєш? І коли вона як вискочіла, і оце ця побачіла, 
їй зробилось погано, акушерці. І… вона падать, а наші 
двері були в той… ордінаторська називалась, де оце 
всі собіраються, сюди тики з родільні  – і ордінатор-
ська. І як ускакую, кричу: «Тамара Тимофєєвна, сюда!» 
Вона вскочіла, вскочіла, тоді тики вскочіла, вона як 
тіки глянула – хоп, накрила дитя пельонкою, зразу за-
мітила, шо руки ж немає. А тоді стали ж оброблять, 
вже й Катя ця, акушерка, одійшла, одрізали пуповину 
і зав’язали ж пуповину дитині, і накрили пельонкою 
ж, і понесли, давай там обтирать, і цій Каті знов пога-
но стало, акушерці. А ця вже ж додєлала, в єї дітей не 
було, вона не рожала ця Тамара Тимофєєвна, не було 
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дітей, бездітна була, в неї й чоловік був, він тут ви-
кладав англійську мову… Іващенко. Тоді той… і вже 
замітила це ж мати її, каже: «Шо там не таке, шо там? – 
кричить же. – Шо не таке?» – «Все таке, все таке». А цю 
акушерку не дкачають  – вона так злякалась. Скіки 
проробила, такого ж не було. І главно, шо отак із пле-
ча, отаке тіки – культяшечька, і так одрубана вроді, і 
швом зашита. Понімаєш? Рубець даже є! Він… Жили 
вони… Де вона? У Западний, Западна Україна, поніма-
єш? І там же дуже ж вони віруючі Богу, а він [батько] 
там був чі предсєдатєльом, чі я не знаю. І посила лю-
дей, шоб вони обпилювали там сади. Сади. І нехто не 
схотів, а він поліз, сам обпилював сади ці. У празник, 
на саму Паску, на саму Паску! Вона родилась осінню, 
по-моєму, чі отаково. Чі літом?.. Ну, вобщєм, шо отаке 
во. І тоді вона: «А, Боже мий!» – ця акушерка. Одкачю-
вали акушерку цю тоді. Вона каже, шо в мене голова 
закрутилась, мені пагано зробилося. Тоді тут попри-
бігали ж її сестра, оце ж робила в магазіні завмагом, а 
та друга [сестра] тоже… І оце всі на світі [родичі] збі-
глись, оце таке ж. Коли ж він… А його шось не було. 
Де він був?.. Чі поїхав у Западну?.. Ну, тут уже робив. 
Чі не робив він тут?.. Не знаю… Коли як приїхав же 
да як узнав – як він кричяв на всю больницю, як він 
плакав!.. Це не можна передать. І главно так зроблене, 
шо оце, дивися, ручка отако во, ну, отак у єї осталось 
ручьки, понімаєш? І так зроблено, шо начє одпиляно 
і зашито. Зарубцьоване, вєрнєй, рубець образовався, 
начє десь одпала у тому… і з плеча остики єсть ручь-
ки. Так вона… не знаю, де вона? Агу, у Вировці було. 
У роддомі, я знаю, у городі в одниї, так як Вітя в мене 
родився, дак перед тим вона родила, тоді я вже. У восім 
часов утра мене двезли, сутки я тут мучялася – голова 
велика була. А тоді одвезли на другий день утром, це 
сутки пройшло, одвезли мене сюди у больницю, Коля 
Луцик віз машиною, самосвалом, неяких машин… а 
дід лежав у самосвалі, бо машин тоді неяких, не ско-
рих не було, нечьо. Так я родила вже, переночювала 
знову, дойшов цей день, і переночувала, і в восім чя-
сов утра родила Вітю. Дак родила одна циганка, дак 
тоже таке. Господи… І ноги нема, і руки нема – стра-
хіття… Передо мною родила. Вони… Якось вона й не 
журилась. Мо, дітей багато, еге? Може… [Як хорони-
ли вагітну жінку?] От і не знаю. Не знаю, не знаю. Не 
знаю, щоб хто й умірав такий наче, шоб дуже огром-
ний… Хіба, може, там потроху – місяць, два, три? Дак 
за це ж не занєш. А  такого не знаю, шоб з дитиною 
вмер. Чуть чула, шо раньше, це й раньше вроді таке 
було, було, ще мати розказувала ж, шо снилося дітям, 
шо мати приходила, шо мати була. А такого не знаю. 
За моєї битності не було, тепер уже все перевернулось 
догори ногами.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ  Хтой-
зна. Ну, як кажуть, отак живіт стир[чить]… Ну, прав-
да, в мене Вітьой дак отак стирчяв живіт, дак казали 
хлопець усе. А Таня дак вобщє, начє такий круглинь-
кий животик був. Ну, Вітя в мене був такий длін-
ненький же, а Таня  – коротенька, таке во було отут 
усе вмісті. Це як купаємо, було, з свекрухою, дак одно 
прогрібає, шоб отут [підборіддя] помить. [Сміється.] 
А то купаємо. Я ж ото… У больниці дак я чясто там 
роди приймали, дак було, дивися, дєвочька – обичьно 
більше круглинька мордочка, а в хлопчика – всє равно, 
хочь трошки, да якесь довшеньке. Оце тіки по цьому у 

мужиків. А дєвочьки такі, як яблучко, кругленькі оце 
дєвочьки. І по животу ж кажуть: як отак живіт стир-
чить  – це значить буде хлопчік, а як животик такий 
круглий – дєвочька. Ну, так же й було, кажуть: «Оце, 
дожно, буде дівчинка». – «А як ти знаєш?» – «Так жи-
віт он який круглий». Чі щє шось. А акушерка каже: 
«Як роде, дак побачім». [Сміється.] 

ЛІКУВАННЯ БЕПЛІДДЯ  Хтойзна, шо робили… Ну, тож 
на лєчєнії були. Кому й не помагало. В мене була оце 
ж акушерка Тамара Тимофіїна, в єї дітей не було, він… 
Хтойзна, не знаю, не знаю, у єї дітей не було, о-о-о. 
Вони прожили, вона казала, шо чєрез його в мене ді-
тей немає, оце таке вона казала, а хтойзна ж уже, не 
знаю. 

АБОРТ  Оборти робили. Ну, то ж операції робили, 
дак перев’язували. Вже у кого багато було дітей, 
там у нас на Раковій [вулиці] одна народила, дак їй 
перерев’язали, шоб більше [не було], там, як при ро-
дах. Отаке чюла, а більше цього не знаю. У  нашому 
роддомі такого не робили, у нас була одна акушерка. 
А колись багато вмірало. У нас Сергійова сестра, дак 
бідна вже як переробила ціх абортів, як за всіх людей. 
А така була красіва, краснощьока, повна! І оце зійде 
кров’ю, зробиться, як оце во. За дві неділлі  – як ка-
лина. А він такий був зараза, шо не берігся нечього, 
іздівався із єї. 

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Хтойзна, я не знаю. Я тики 
оце знаю, як Вітя у мене родивсь на Новий год, дак усі 
казали, шо це харашо, дуже харашо. Там ще ж у горо-
ді, я його родила на Новий год у восім чясов утра, дід 
під роддомом стояв, а я вже… Як родивсь, дак такий 
уже він радий, да щє ж син! 

ВРОКИ  Од чього? А,  умивали водою сяченою. А  було 
вербу сячену кладуть [у колиску]. Еге. Хто шо може. 
Я  нечього не клала. Шпильки чепляли. Ну, шпиль-
ку ото було посвятиш, дак шпилічьку. Шпилічька… 
Хтойзна, «Отчє наш…» чітали да й усе. Водичькой 
умили сяченой да «Отче наш…». Та тоді бабок не 
було, це дідова баба була, дідова баба була, Коханка, 
вона роди приймала, вона по дітях ходила, вона була 
як врач, тоді врачів же не було. Не було, ні. Як зна-
харка, повитуха називали на єї, вона роди приймала 
всі. [Чи вміла вона шептати?] Не знаю, дожно ж, не 
знаю я, уже ж дід женився, дак її ж не було й не було 
вже баби. У нас як Таня ж ото жила, невістка, дак Ан-
друшик – як ухватило його кричать! Господи! Розри-
ваєцця! Вже вона носила-носила, я вже носила-носи-
ла, тоді кажу: «Таня, – а тут Зубчиха отож же ще була, 
Зубчиха… кажу, – ходьом же до Зубчихи», – де Зубків 
Петро оце живе, дак його мати, вона ворожила ж… Од 
пристріту. Дак ми… Дак вона… Спали уже ж всі. Вона 
й каже: «Да сьодні й празник, да і той…» – А воно ж 
кричить! «Да вже, – каже, – після дванадцяти ночі, дак 
і не ворожять». А воно ж кричить, а воно лопається! 
Отак випинається. Понімаєш? Отаково якось, о! Ота-
ково і таке во! Ай! А Танька собі щє дужче кричіть, їй 
же жалько! Це невістка. Вона: «Ну, ладно, – перехрес-
тилася, – я поворожу». А вона каже, шо вже після дві-
надцяти, так я не буду ворожить: ладно, я поворожу, 
на себе гріх возьму. Ти знаєш, як начяла ворожить, як 
начяла ворожить, як начяла ворожить… І він успоко-
ївся, успокоївся, успокоївся. І так же і очки задрімали 
коло єї. І Танька ж сидить. Так ми як зайшли, в їх така 
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хатка маленька перва, так іконки лежять, вона зняла 
ти іконки, іконку якусь, і давай чітать оце ж. І  воно 
успокоїлось, успокоїлось – і заснуло. І ми прийшли до-
дому, і вона поклала, і вже ж сама лягла спать, і я лягла 
спать. Оце таке було з Андрушиком. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Переляк було ж ото виливали. 
Крикливці ото ж таке чюла, а… Ну, ото ж плачє й пла-
чє дитина, день і ніч кричить і кричить, і кричить, єсть 
таке ж. [Що тоді потрібно робити?] Не знаю. Не знаю. 
У нас Вітя такий був: оце як положу отак, так і спить. 
І не можна… Їсти як захоче, він їсти хотів. Уже Таню 
я родила, дак він півтора года ціцьку ссав, дак я Таню 
годую, а він прийде, ляже осюди во і заглядає. [Смі-
ється.] Ото таке. Носили [дитину під курей], у кого не 
спить. У хлів. Ну да, беруть дитину, тоді «Отчє наш…» 
прочітати, тоді… Як це?… «Сон-дрімота…» якось… 
Чі «шоб спало так, як курі…» Чі шось таке, шось таке 
казали, не знаю, забула вже. Я не носила, в мене Вітя 
спав, і Таня, ловко спали. Ну да, «шоб спав так, як 
курі…» Ну да, на руках [тримали]. Ага, «шоб спав так 
як курі». 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Як хоронили маленьких діток?] Ну, 
як хрищене, дак із батюшкою, а як нехрищене, дак без 
батюшки. Ховали, о, закопували дома. Або оце як у 
роддомі… У роддомі, к примєру, аборт зробицця, цяя 
дитина вже ж чімала. Ну, сама ж зробить, а тоді ж воно 
не вийде, попадає женщіна в роддом, і там дитина вже 
ж нежива, дак дитину там не ховали, не викидали, а 
оддавали додому, дома ховали. Дома ховали, в сараї 
ото через пориг, шоб на порозі. Понімаєш? В  сараї, 
шоб ходить перехрищувать його. У сарай же ідеш там 
до поросяти та до корови – через його шоб ходили, пе-
рехрищували. Як нехрищене – тіки дома, на клайбищі 
не ховали. Ну, в садку, еге. Да як дуже ж мале. Я  не 
знаю, таких собитій я не знаю. Як раньше й раньше, 
дак тоді не поминали таке во. Як вмерло, дитя те вмер-
ло вже мале, це яке, мале це. Ні, ці не поминали ново-
народжених, ні, це вже як ото… [Чи давали ім’я такій 
дитині?] Хтойзна, не знаю. В нас оце Сиргійова сестра, 
так у городі бувало так, шо… Такий чоловік був – па-
ганий, не жалів її не в яких отношеніях. А вона була 
красіва така… Так було оце пиде в больницю – отака 
зробицця [біла], поки вишкребуть. Вийде – за дві не-
діллі отака, як роза. Дак раз свекруха принесла додому 
ж – двоє діток, близнята. Так дома в сараї, отак у сараї 
ж поховала. Я не знаю, я й не бачила, і не дивилася, 
і нечього. Вона принесла, сама поховала. Ну да, вона 
ж, дожно, заматувала, я не могла дивицця, я, мабуть, 
бєрємєнна була. От, дак вона ж поховала десь у сараї. 
Де даже й не знаю, я й не інтересувалась, ну, в сараї, 
там у дров’яному сараї, сарай же велиий був: дак тут 
корова стояла, а там дрова були. Вона їх позаматува-
ла, гробік ізробили такий, там заховали. Хрещені, ці 
на клайбищі ховали. Ага, у єї умерли були близнята, 
дак одно вмерло маленьким, а дно вже таким чімалим 
і похрищеним, дак те поховали на клайбіщі. А одне, те 
ж нехрищене. Ну не хрещене, було, [вдома поховали]. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  А всяк казали. Казали, шо 
сорока принесла, ворона принесла… Тепер уже ро-
зумні діти, тепер уже все знають, а колись було, шо 
мати скаже да батько, так і буде. Казали, шо в капусті 
нашли, еге. Саме перве, шо в капусті. Я знаю оце, там у 
нас у березі да… да як ми приїхали сюди, щє я в шко-

лу не ходила, дак колгосп був, а отакий берег туди – 
капуста той… садилася. Дак як тоді, шо дома її чі не 
садили?.. Я не знаю, шо воно таке?.. Чі не було?.. Ну, 
не знаю от шо таке. Дак ходили ж красти було капусту 
ми. Ідем по колоски, і вже ото ж перва капуста є, дак 
ми вже ж виламаєм, уперід капустину виламаєм да за-
ховаєм у мішок, тоді собіраєм колоски, дак було вже 
ж я чімала, у школу вже ходила, і було дивишся – чі 
там не лежить дитина в капусті. Ну, в мене… щітай 
без батька ми виросли. Боялись, шоб дитини не най-
ти. [Сміється.] [Чи казали, що можна купити дитину?] 
Ну, в нас такого ж не було. Вже тоді Віті, як Таня роди-
лась, дак Віті казали, шо купили. Угу, а тоді ж не було 
дітей. А він, було, прогортає ж до ціцьки, сам хочє. 

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Я своїх нечім не лякала. [Чи лякали ба-
баєм?] По-моєму, баба казала. Там у нас був щє такий 
старик був, так вона, було, каже: «Ось прийде Гостряк, 
дак він тебе забере». Еге, ну, по-уличьному, фамилія, 
еге. Русалками лякали, шоб на город не ходили, дітво-
ра. Раз Вітя пошов маленьким, баба полола, і вона така 
ото було, оце не з того, не з сього – і засне. Шоб вона 
дуже стара була чі слаба – дак ні. А ото в єї, чі воно на 
нєрвній почві, чі хтойзна… І оце минуть десять-п’ять: 
«Ой! Довго я спала?» Кажу: «Ні, не довго». Ну, і раз, 
значить, отак пошла вона, чі той… Вона задрімала, 
а він пошов да повиривав усю капусту  – Вітя, поса-
джена була капуста тики. «Пополов», – каже. Ото таке 
було. Та шо там страхали? Ну шо вже ж?.. 

Записала Н. Литвинчук 4 січня 2014 р.  
у с-щі Заводське Конотопського р-ну Сумської обл.  

від Денисенко (Скиби) Лідії Павлівни, 1936 р. н.,  
родом із с. Дептівка Конотопського р-ну 

 (у с-щі Заводське мешкає з 2007 р.)

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  В мене двоє [дітей]. З якого року, 
щас скажу: Надя – з піісят сьомого, а Сірьога – з піісят 
дев’ятого. Чого назвала?.. Ні, ту, дочку, назвала бабуся, 
вже батькова мати, а сина назвала я. Отам же ж оце ж, 
дивися, післявоєнне врем’я, ходили газети такі… І я 
виписала газету й получала, так сім газет було наче?.. 
Чи сім, чи більше?.. І в газеті написано було: як вже він 
був офіцером, чоловік її, а вона ж дома була і родила 
дитину ж, о, хлопчика, назвала Сірьогою і отдала. Ви-
йшла на базар, отдала… Діти ж… за молоком стояла 
очередь, і вона дівчинці отдала, невеличкій дівчинці 
отдала дитинку, каже: «Подерж, а я збігаю в той ма-
газін». І  як пошла, так дитина та ж стояла, стояла з 
дитиною та й пошла додому, понесла дитинку ту до-
дому. Принесла, воно вже стало ж кричать, а тут же 
ж у єї ж і мати є й батько, розмотали. Розмотали – за-
писочка, там записочка є, шо звуть Серьожкою, там 
і хвамілія й по-батьку  – все: отакий то, отіки йому 
місяців. Маленьке ще ж, маленьке… І це я прочита-
ла їх. Не знаю, десять чи й більш газет. І це в кажній 
газеті: як вона на пікніках гуляла, як вона бросила, а 
він остався живий і приїхав додому, і каже: «А де ж 
наш Сірьожка?» Вона каже: «А шо ти не знаєш? Він же 
ж погиб у катастрофі». А він уже прийшов на кватеру 
до оціх. Як воно було, шо прийшов на кватеру?! Ціла 
книжка оце написав! О… І  вже ж із дідусем, уже не 
з батьком та з матір’ю з їхньою, а з дідусем став ба-
лакать: «Шо шо ж таке в вас, шо оце така дівчина, а 
отакий уже в неї Сірьога хлопець?» А дід каже: «Я тобі 
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розкажу, вони скриваюцця, а я тобі розкажу, так як 
ти чюжий…» О-о-о… Каже: «Пошла на базар, це вже 
ж в нас стіки год уже пройшло, – каже, – і її всунула 
якась молодиця дитятко це, а сама втекла. Як утекла, 
вона принесла додому і сказала: “Посвячу, не піду ні 
заміж ні за кого, нікого, посвячу дитині своє життя”». 
І оце вона вигодувала, вже ходить він у сьомий клас і 
матір заставив ходить у вечірню: “Будем обоє вчицця”. 
І це я почитала того «Сірьогу», так? Ну, багато ще про 
нього розказувать, а тіки я так. Тепер я… а я в положе-
нії, попала в больницю – і родився хлопчик. Тут дві ж 
ті окушорки біля мене: «Як назвем? Хай Коля!» А яке 
воно?.. Коли він родився, ну, він родиився – оце сей-
год буде якраз на Паску, двадцятого числа, він двад-
цятого родився, двадцятого квітня. Так… Ага… Так 
сейгод на Паску буде якраз піісят п’ять год йому. Ну, 
й назвали: «Коля, хай буде», – кажуть. «Ну, хай, а мені 
шо? – кажу. – Хай і Коля буде. Ось прийде, – кажу, – ще 
й Іван, у-у-у, спитаєм, як він, чі согласєн, чі ні». Прий-
шов Іван, ну, не записував ще. А я лягла спать – і мені 
сницця, каже: «Бачь, яка ти, попоплакала, – каже, – за 
Сєрьожкою, а чьо ж ти собі не назвала Сєрьожкою?» 
А мені аж начє той… [Плаче.] Я на другий день кажу 
дівчатам: «Отак, отак…» – «Е, – кажуть, – тіки пере-
звем, перезвем. Ще не записаний?» Кажу: «Ще». Отак 
став Серьожка, назвали через чужого, через чужу ди-
тину. Так оце таке! Та нічого. [Як прийнято було на-
зивати?] Хто як називав. Хто по-церковному, а хто 
як називав. Ну, общім, імена всяки-всяки. Оце зараз 
минаюцця ті імена: то Микита, то Данило, то… Оце 
вже ж вертаюцця старі, отоді ото було. Да, да, да [ста-
ровинні імена]. А тоді були ті… А тоді оце, як вже ж 
я Сергія назвала, так такі були: то Коля, Вітя… Тоді 
той… Огірочок… Чи як? Чи?.. [Смієтся.] Владічок… 
Ну, таке, общєм, пошли такі. А оце вже тепер дивлюся, 
вже оце там в домі, як я жила, так уже Микита, Ан-
дрій, Сергій, той… Отакі вже пошли, старі імена. Оце 
таке. Ну, тоді були більшість: Настя, Хведорка, Ориш-
ка, Євдоха – оце таке все. Все такі імена були старі. О, а 
це вже, як я родилася, так оце вже якось шо Лідою на-
звали. Яке воно?.. А тоді пошли ото: Оксанка, Соня… 
Оце вже стали Настюня, а тоді не було, як я родилась, 
Настунь. А самі… А це вже тепер пошли. Тепер біль-
шість – Свєточка, Любочка, таке… Оце таке. А рань-
ше були ото такі всяки-всяки, старі дуже: і Мандаріна, 
і Христина, і… Усякі ймення були, усяке таке, шо й 
вимовить не можна. А  тепер ось  – Владочка. Ну шо 
це за ймення – Владочка?! «Ну хто то пошов?» – «Баба 
Влада». То машина ж поїхала, не баба. Правильно ж? 
Ну куди воно ймення оце годиться – Владочка? Оце 
до мене дзвонить одна подружка, до мене, так така ж 
як я, так каже, шо «в мене внучка є вже – Владочка». 
Я кажу: «А от вам більш і не було ймення як не Вла-
дочкой?! Це ж машина Влада! А ви назвали дитину». 
Ну шо ж? Кому як наравицця. Хай, батьки назвали ж, 
не вона. [Чи називали дитину в честь батька або діда?] 
Аякже ж, а як, да! Так називали, оце вже як той… як 
оце померли, напрімєр, уже старі, а молодяж той… 
дак каже: «Бабуся була в нас Дуня – назвем тепер ді-
вчинку Дуня». Там дідусь був Микита  – називають 
Микитою собі внучка. Оце таке є. Таке багато такого, 
да. Церковні ймення давали… це до мого при… ще я 
не родилася, угу. Це раньше. Такі давали – Хівря! Ба-
тюшка сердицця, не дав шось, не дав йому чи податку 
якого, може. Тоді ж батюшкам давали: як заколов  – 

несе, як помолотив – несе батюшкам, а то хтось той… 
так: «Хівря, – каже, – в тебе дочка буде Хівря». Уже ж 
хужого немає. А то й Пестина: «В тебе Пестина буде 
дочка». Бо тоже шось вредний. Так як ото в церкві да-
вали, оце як уже по-харошому, так давали ото – Дуня, 
Настя, Оришка – уже таке батюшка давав, такі, луччі 
імена. А як сердивсь, так ото такі! [Сміється.] 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Троє нас оце ж, троє. Я стар-
ша, Шура менша, й Толя ще менший. Шура із тридцять 
дев’ятого, я з тридцять шостого, а Шура – з тридцять 
дев’ятого, а Толя, брат, – із сорок другого. Оце в нас 
троє було. І по шестеро саме більше було. Це так як у 
Дептівці. Мо, де й більше було? А це в Дептівці – шес-
теро наче саме більше. То п’ятеро, четверо, у-у-у, троє, 
а двоє так це й мало, як в кого двоє. А як у мене наро-
дились, так більшість – двоє, одно, двоє, одно. А тепер 
молоди щас стали ще розумніші, бо нема ж роботи ді-
тям. Шо ж?.. Наведи їх на муку, нащо їх навожувать?! 
От… Оборт зробили або пилюлі якісь п’ють. І вони не 
нужні. Не те шо… Воно то нужна дитинка, хай би б… 
Так на страданння ж! Нащо ж його лупить, як воно 
страдатиме?! Як оце роботи немає, учацця діти, а куди 
йти?! А батькі виснажилися, бо платили ж, платили ж, 
платили!.. Оце таке. 

ПОЛОГИ  Дома [мама народжувала]. Дома… Мати но-
чувала, рідна мати ночувала ж тоді та і все. Народила. 
А пупели… Тоді бабу ж якусь там гукали сусідку, шоб 
зав’язувать тоді ж там. Та, шо пуп зав’язувала? Ориш-
ка. Пупорізна, пупорізна. Пупорізна, ага. Чого? Та!.. 
Багато було на селі, на кажном кутку й баба ходила, 
зав’язувала пупи. [Чи допомагала вона народжувати?] 
Ні, ні. Ні, ні, тіки той… Родили сами, родили дома. 
Може, де кому і помагали, ну… Та було таке ж, шо ви-
зивали і врачів, а тіки ж дома, не в больниці, в боль-
ниці – ні. Були [лікарі]. А як? Були. Були, я знаю у нас 
така больниця була невеличка… В Дептівці. Так таке 
тіки прийомне було, а лежать не лежали, а на прийом 
ходили. Я знаю, шо зуби рвать, – було, зубний сидів, 
і такий же ж терапевт ото послухає – і все. А такого 
ж, шоб окушорка була, родить  – не було. А  родили 
по п’ятеро й по шестеро, й… Зразу прийде дід же ж, 
батько ж, напрімєр, чоловік. Первий це прийде. Тіки 
пошов… Я пішки ходила. Пошла [народжувати] уран-
ці, знаю, раненько встала, думаю, шоб аби ніхто й не 
бачив, піду, шоб і той… Прийшла – там сад садять, і я 
давай копать ямку, сад помагать садить. Вони: «А чьо 
ти прийшла?» Я кажу: «Та, дожно, родить, бо наче таке 
як…» – «А отак як родить, так не можна тобі!» – «Та 
ні, викопаю, – кажу, – лекше родить буде. Викопаю хоч 
одну ямочку, посажу, шоб було, як родитиму, так шоб 
був». Це при Сірьозі, а Надя родилася вночі, так я ж… 
я не знаю, шо дід одвів мене пішки, я вночі родила. Та 
далеченько було [до лікарні]. З одного краю в другий 
край, через усе село перейти. Ну, а донесла й дойшла, й 
родила… І так же всі, і так вже всі оце так. О… А мати 
вже тую родила, так уже я замічу дома, дома родила, 
вже ж і я замічю, як воно родилося, а бабуся ночувала. 
Ми із Шурою на печі спали, Шура ще… я мала, я вже 
ж мала, так мені шість год було чи сім, а Шура ще ж 
зовсім маленька, Шура. У-у-у, я чую балакають, і мати, 
й бабуся. Бабуся кажуть: «А ні, забірай, Євдошко, за-
бірай! – Мати Євдошка в мене. – Забірай! Хлопчик!» 
А мати ж, чую, каже: «Шо я їм робитиму? Троє! Госпо-
ди Праведний, чоловік на фронті! Чі прийде, чі не при-
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йде?» – «Забірай і все, – бабуся, – Забірай». Бабуся за 
ту дитинку, вмотали, по той… Купають і пуп зав’язали 
йому, і все. Єсть же такі діти, оце я родила Серьогу, а 
поміж мене родила дівчинку. Так у мене Серьога – два 
триста, а в єї – чотири триста. Так така дівчина, шо як 
візьмеш, та така, шо наче піде, – отака дівчинище! А в 
мене таке маленьке, шо…

ПУПОВИНА  Залишали [пуповину], ховали. Ото у скри-
ні в матері лежав у прискринку, сухеньке. [Сміється.] 
Лежав, дожно, поки скриню не побили. [Чи давали ди-
тині розв’язати пуповину?] Ні, ні, ні, такого не було. 
Були такі, шо закопували, так то ж усе місто: і місто, 
й пуп  – то вже під дерево. А  моя мати, оце як мати 
родила, мати родила, і це ж ті родили, так тоді ж хати 
той, так закопували, шоб дома під кроваттю. Дома пид 
кроваттю! Ямку копають і закопують місто і пуп. Ну, 
видно, шоб де люди не ходять?.. Ото так. Оце таке. [Чи 
забирали пуп дитини, коли в лікарні народжували?] 
Ні, та ні, ні, вже всьо – забрали. [Чи забирали бірочки, 
що дітям давали?] Ні, нічого не давали, нічого не за-
биралось. Це все було, там викинули все, повикидали. 

РОДИНИ  [Чи приходили в лікарню інші родичі провід-
увати?] А як! Провідувать? А як! [Сміється.] Прино-
сять, їду приносять, кажуть же ж: «Шоб здоровилося 
й дитинці, й тобі». А їсти несуть тіки, шо не поїдаєш. 
Все ддаєш додому. Харашо було, харашо й тоді було. 
І знайомі, а як же, да, да. Друззя. Родини, на родини, 
ми ходили на родини. Зараз? Ходять, а як, ну, відвід-
ують. Як привезли додому роженицю з дитинкою, так 
і йдуть провідувать, ага. Ну, хто йде сьодні, хто йде 
завтра. Хто йде, каже: «Хай вона підчуня», – трохи ще 
пізніше. Ну, а вже ж тоді на хрестини гукають. Вже ж 
гукають людей на хрестини, христять, гуляють.

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  [Чи давали акушерці якийсь 
подарунок?] А  як! Шампанське пляшка і пачка кан-
фетів. [Може давали рушник або хустку?] Такого не 
було, ні. [Чи запрошували акушерку на родини чи на 
хрестини, в гості?] В гості? Ні, ні-ні-ні-ні, ні, ні. Ні, та-
кого не було. Такого не гукали ніде тоді. 

ВІТАННЯ БАТЬКА  Як? Носив могорич [чоловік]. Аякже 
ж, вітали харашо! [Сміється.] Вітали! [Чи підкидали 
його, може, гойдали?] То вже я не знаю. На роботу 
носив же ж [могорич], додому не приходили, а на ро-
боту носив. Я знаю, кахлєтів напекла це ж та, свекру-
ха ще… голубців наробила, нажарила сала, а воно ж 
тоді ж мало було, шоб сало було в людей, чі шо? Вона 
налаштувала торбу добрячу! І він – пляшку горілки. 
В  больницю дав шампанського пляшку, приніс ді-
вчатам же ж, а туди – горілку. Так, а тіки шо там – чи 
підкидали, чи шо йому робили? Не знаю, не питала, 
та шось він не казав. Дожно, тоді не було такого під-
кидання як зараз, це зараз уже ж так не знають, шо 
робить. Підкидають та… 

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  Ловко зустрічали, вже на-
лаштовано було, і гості посходилися, і привезли мене 
з дитинкою, і гостювали. Родичі, родичі та сусідки 
[приходили в гості]. Обов’язково приносять [пода-
рунки]  – як хлопчик, так несуть же ж… Там ще, як 
дівчинка, так несуть отдєльно, а хлопчик – отдєльно. 
А шо це таке?.. Ну, напримєр, купляє штани й рубаш-
ку, як хлопчик, а як дєвочка  – платтячко купляють, 
напримєр, хусточьку чи платочок там. Оце таке. Не-

суть пряники, канхвети несуть, несуть! Носили, но-
сили вареники. Чого?! Носили: хто вареники, хто пи-
рожки, хто ті, пампушки якісь з часником пекли… Та 
носили! Да, хто шо зготовив, несли. Несуть, а як! Ідуть 
на родини й несуть! [Куди дитину клали після повер-
нення з пологового будинку?] Зразу оддавали свекру-
сі. Свекрусі в руки зразу. Нічого [не казали]. Я, напри-
мєр, давала і нічого не казала, а свекруха казала: «Ну, 
хай тобі здоровицця, а там, – Надя чи Серьожка, – хай 
ростуть, шоб здоровенькі були. Хай ростуть». Оце 
таке. Свекруха поцілувала, поклала… на подушечку. 
Оце таке… 

«НАЗНАЧЕНА БАБА»  Бабу? А як! Брали даже як хрес-
тили, так брали бабу. Хрещений і хрещена, й баба. 
[Хто міг бути бабою? Рідна баба чи старша жінка?] 
Яку хочеш. Яку хочеш, хочеш і чужу бери. Хто чужу, 
хто свою брав. У нас була двоюрідна сестра свекруши-
на, бабою була. О… А хрещена оця ж, Шура ж, була за 
моїми дітьми, сестра. А хрещений був чоловіка мого 
братів син. Так всі оце ж, хрещена ще жива, а той умер, 
нема давно уже хрещеного. Які обов’язки? І під хрес-
том носила, як хрестили. Да, так брала й баба, і кума, 
й кум – брали всі. Січас несу я зразу, а тоді бере баба, 
а тоді хрещена, а тоді хрещений. І ото ж, де його хрес-
тили, кругом того ж стола носили… А тоді ж до баби 
пироги носимо, баба приходить. Одна, одна на двох, 
скіки дітей не є – баба одна. А кумів бери стіки хоч. 
Кумів бери. Хочеш за первим бери, бери за другим 
других. Як хочеш роду розвести, так кумів скіки хоч, 
а баба одна. [Чи катали бабу на хрестинах?] Ні, ні-ні. 
[Чи катали бабу на похрестинах?] Тоже ні. Ні, такого 
я не замічу. Може, де? Та не було такого в селі в нас. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Я  бабувала  – я приходи-
ла [купати]. До мене не приходила баба. А я, як мене 
взяли бабою, я ходила купать первий раз. Первий раз. 
Порвала свою сорочку полотняну, оце ж пелюшок на-
рвала із того ж, з того… Рукава подкидала. А оце все 
таке полотняне так… Ну, так же ж, так треба було, 
шоб пелюшку свою принесла. Порване, вже пелюшки 
несла, я вже пелюшки несла. Та вона, може, й ноше-
на бува ж, а чиста сорочка. А тоді з байки ще дві со-
рочки, або байкові були, таки продавалися, пелюшки 
байкові. Так ото дві байкових, знаю, і, дожно, чотирі 
полотняненьких – отак… Однесла. Кликали ж [купа-
ти], ага. А як? Купель, купель, ага. Ага ж, прийшла ж 
моя сестра й каже: «Лідо, сьодні ж будем купать, при-
ходь, будеш купать мою ж онучку, народилася». – «Ха-
рашо»,  – кажу.  – «Будеш бабою». Ну, не тказуюцця, 
треба ж йти. Ото пошла й той… А купали, так ішла 
дорогою – нарвала реп’яшків отіх во, шо дрібненьких, 
знаєш, шо ото дуже беруцця, оті реп’яхи? Ага, череда. 
Ото тіх реп’яшків і, як уходила в двір, так оце, дивись, 
де соломинка лежить хрещиком, соломиночку цю ві-
зьму, возьму, дожно, штук три. Реп’яшки оті, оте во – в 
купель і купала. Оце, значить, шоб було ни вгрішливе, 
шоб… Отака мода, мода така була. Та казали: «Рос-
ти, шоб була здоровенька». І оце, дивись, отак купа-
єш, тоді береш отак о, отак, дивись, одно сюди, тоді 
сюди. Шоб лікоть і колінце сходилися, хребет шоб 
рівненько ріс. І ото як я покупала, розказала ж уже ж 
матері: «Оце шоб ти так купала і шоб мірала ж кажен 
день, шоб мірала й купала кажен день». Я  раз поку-
пала. Так і мені ж баба раз покупала, а тоді ж я сама 
купала. Покупала й мені раз баба, я ж забулася. При-
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йшла мати й каже: «Ти купать не будеш первий раз». 
Я  кажу: «А  чого?»  – «Дожна баба покупать».  – «По-
жалуста». Баба прийшла, покупала первий раз ото ж 
з реп’яшком. Ага, я ж побачила як же ж тоді і як же 
ж так, тоді пошла бабувать так, бо так же ж усі той… 
А тоді уже хоть я й сама стала купать, а баба приказу-
вала, як купать: «Іди рви череду ту і купай у череді». 
І шоб і мнята там була, і шоб любисток там був, і шоб 
усе, шоб купать. [Чи обдаровували вас за те, що пер-
ший раз покупали?] Ні. Ні, ні-ні. [Чи сходилися роди-
чі на першу купіль гостювати?] Ні, ні-ні. Тіки батьки, 
самі. Як вона купала, не сходилися, ні.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  А як! Вечерю носили. На 
кутю, шостого [січня], ага, несуть. Ні, не шостого, на 
оту на голодну кутю, перед Водосятіям.  На голодну 
кутю, ага. Несли. А бувало так, шо на Різдво на саме 
принесуть. Зразу, поки мали були, з батьками, а як 
уже попидростали, шо уже в школу ходили, так сами. 
Налаштуємо, шоб була ковбаса, там лежала на споді, 
о-о-о, а зверху – булочка, а зверху ще пирожків штук 
стіки і канфетів звершечку. І оце вони за пиріжки – і 
потеліпали… [Сміється.] До баби. І до хрещеної, і до 
хрещеного. Однакове, все те саме носили. А ті ж тоді 
дають подарки. Баба дасть подарки їм, хоч гроші, хоч 
шось набере, дасть, купить там платтячко чи штани, 
чи шось таке. Оце таке було, таке було… Розказують, 
шо як бабуся шанувала ловко, як вона нас цілувала, 
стрічала і виряжала. А як же, онуки, онуки, а як же ж. 
А да, да [казали]: «Ми вам принесли вечерю». – «Ну, 
харашо, – баба дякує, – спасіба, роздягайтеся». За стіл 
сажає їх, шанує: «І  бистренько, бистро!» [Сміється.] 
І виряжа ж додому, поки шоб за видна, шоб ще й до-
дому прийшли. 

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  І щедрувать ідуть, і ко-
лядувать ідуть, і засівать ідуть, і без конця й краю. І на 
Паску ходили, ходять і на Паску. На Паску, на Паску 
йдуть, на саму Паску! Да, до баби йдуть, за гостинця-
ми тіки ж. Ні, не несуть нічого, а підуть провідають 
бабу, вона ж їм канфетів дасть, і пошли назад. Ходять. 
Шо провідують, то провідують бабів. А ще як ласкава 
баба, дає, так кожен день би ходили. Оце таке було, 
таке було. 

КУМИ  [Чи могло бути дві пари кумів на одну дитину?] 
Могло, могло. Могло, могло. Оце вже в нас Надя й Сє-
рьога – одні куми. Одни, шо кристили Надю, шо хрес-
тили Сєрьогу. Одни. Я не схотіла, роду багато. І дво-
юродних багато дуже, і тіх… Так нащо вони, думаю, 
другі здалися? Ну, шо рідніша кума, то лучче. Чужа 
кума… Оце ж набиваюцця: «Візьми мене кумою, ти як 
той, так візьми мене кумою». То не правильно. Чужа 
кума – вона тобі нічого! А рідна кума – вона прийде 
тебе й перемінить, поглядіть коли, шоб ти отдихнув, і 
вона й принесе тобі, раз у раз шось прийде і, ну, ну… 
Рідна єсть рідна. А  чужа  – зовсім виїхала і… Нема. 
Рідних, більшість рідних брали, да. Більшість рідних. 
Хіба як нема уже ж в кого. Як є десь одна, тіки вийшла 
заміж і дна, і нема, так вона тоді бере уже ж чужу. 
І тож не чужу бере, а так там – чи в свахи, чи двоюрід-
ної сестри дочку, напримєр, шоб хоч чуть-чуть рідне, 
рідне було, ага. [Чи віддавали перевагу заможнішим?] 
Брали, а як, да! У  нас одні були, в їх було ж семеро 
дітей, дожно. Так оце тут у цього пасіка куми, у того 
пасіка куми, отой багатий куми. Так скіки дітей, стіки 

й кумів було, брали, шоб де… А ті ж: «Ми багатиє, а 
ви налупили дітей – бідни». Так шо ж вони? Вони не 
йдуть зовсім до їх. Вона тоді розказує, каже: «Набрали 
ми кумів, нащо ми їх брали? Вони ж чужі. Ми ж ду-
мали, шо вони багаті, так ходитимуть та нестимуть, 
а їх зовсім немає». Ото так, ото так. [Чи брали за ку-
мів представників іншої національності?] Ні, не знаю. 
Я не знаю, потому шо в нас же не було чужих людей. 
[Українці тільки?] Да ж, [лише українці]. Та ще в Деп-
тівці нікого не було, так нічого я не знаю. А  дожно 
ж, беруть? Ну а як! Ні, ні, ні-ні, яка примовка? Попи-
тав: «Будеш кумувать?» – «Буду». Всьо. А як, може, не 
схоче, скаже, шо я… мені там чі ніколи. Чи знаєш, як 
женщіна каже: «Е ні, в мене саме місячне, я не йтиму». 
Мо, є й так отказуюцця. Жінки дказувалися, потому 
шо жінка або в положенії, так не йде, або ж не можна 
саме так. Ні, не пояснювали. Ну, не можна і все. Оце 
піти хрестить дитину отій, шо рубашнє, – будуть чир-
ки на дитині, не допускали через те. Да, да. Оце цього 
не допускали. А в положенії тоже ж, не пускали тоже 
ж, не можна брать. Ну, хтозна, цього не докажу. Не да-
вали та й і все. [Чи звертали увагу на вроду кумів?] 
А як! Шоб і красіве, шоб і розумне, щоб удача була. Ну, 
знаєш, куму брать – це, щитай же ж, вона так, як дру-
га мати. От, не дай Бог, матері вмерти, то вже ж кума 
забере і буде доглядать, і буде так, як рідна мати. Так 
шоб вона була хароша, шоб була доладня, шоб вона не 
кривдила уже ж. Через те брали ото кумів таких. [Чи 
було таке, щоб забирала хрещена доглядати дитину?] 
А як, а як, да. Як мати вмерла – забрала. Чоловік і не 
ддавав, каже, шо я сам. – «Ні, – каже, – я підгодую її до 
такого врем’я, шо вже вона тобі буде, тоді. А ти жени-
ся, як хоч, а я погодую». Вона до трьох чи до чотирьох 
год годувала, а тоді оддала, бо воно ж його. А  каже: 
«Я ж так, як рідна мати». Так кума, як рідна мати. Вона 
уже ж перемінить матір, якшо з матр’ю шо, то кума 
дожна діти забрать. Та!.. Я кумувала вже, Надя й Се-
рьожа вже були дорослі, а я кумувала ще. [На вік не 
дивилися?] Ні, ні. Дивилися, шоб була баба… щоб, як 
прийти до неї, так шоб вона пошанувала – чі дитині, 
чі самім. А вже валяк… Конєшно, валяк не брали, по-
тому шо як воно валяка, так воно нікому не потрібне 
було. Оце так. Так ото я… В  мене шестеро, шестеро 
хрещенят. Так оце, дивися, дома  – двоє, двоє це ж у 
Конотопі вже двоє, тепер одно  – оце хрестила вже 
дорослою, вже в єї дитинка була, я хрестила, Ларісу. 
Привіз, похрестила я, тепер вона, не знаю, десь… Як 
оце вона моїй Ларісі вже ж дзвонить, балака, так пе-
редає прівєт хрещеній. Тепер із того один хрещеник, 
із… оце ж, де Чорнобиль, в нас купили там хату чер-
нобильці в Дептівці. Приїхав парубок, ідуть до мене: 
«Ви, пожалуста, – та ж вже ж його тітка, Ліда, – по-
жалуста, перехрестіть, будьте кумою, приїхав наш 
Сашик і треба його перехрестить». Не дкажешся ж: 
«Ладно». А шо ж? Кумою. Тепер уже я й стара, тоже 
ж він, і він же ж, як поїхав оце, так Митькою звався, я 
його більш не бачила і все – мати хрещена. А тепер у 
селі моя дочка хрещена: тепер ото ж начали паспорта, 
не можна ж хрестить, не давали, знаєш, ото ж. А як 
взять паспорт запачкають той… Шо ж робить? Ті ка-
жуть батьки: «Їдьте ви». Я  кажу: «Так як я?»  – «Їдь-
те ви, побудите кумою. Ви вмрете – Надя останецця 
кумою». Ну й правильно! Так ото я похрестила Наді. 
А тіки батюшці сказала, шо я хрещена, потому шо я 
ж держу під хрестом дитину. Як же я буду казать, шо 
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не я. Я  кума! Так оце як приїжжає, він у Чехії, при-
їжжає і їде мене провідувать, везе мені гостинчика, а 
я ж йому тоді вже ж даю. Хоть грошей, хоть гостинця 
шось. Оце таке, оце так. [Чи можуть кум і кума одру-
житися?] Можуть, угу. [Чи можуть чоловік і жінка 
стояти під хрестом?] Да, да, да, да, можуть, можуть. 
Кумів всяких брали: і одружених, і неодружених. Вся-
ких: і малих брали, і дорослих уже брали. Ну, вже ж 
не брали таких, шо уже по тридцять год. Та, хто як… 
Якого треба, таке й брав. Да, хто кого надумався, того 
й брав. Дві [пари кумів] помню. Слухай, отак, дивись, 
одно вродилося, перехрестили – вмерло; друге роди-
лося, беруть уже других кумів, других кумів – умерло; 
беруть третіх кумів на третьому. Тепер, шоб третя ди-
тина жила, так узяли кумів, а тоді друге перекупили, 
другі куми перекупили, тоді осталося жить. Оце таке 
було. [Чи було так, шоб в один день під хрестом сто-
яло дві пари кумів?] Такого не замічено, ні. Такого не 
має, не було. Мо, бач, і було коли не при мені, а хіба ж 
знаєш? Я ж прожила сємісят год, знаю. Куми [на хрес-
тини] несли ж крижма, несли крижмо, понімаєш? Оце 
дивися, як уже дитинку принесено, так уже кума роз-
стіла своє крижмо, ну, чі простінь там, чі шо вже про-
стілає і бере дитинку ото на своєму крижмі, тоді ж ото 
отдається крижмо те. А як уже хрестить, на хрестини 
гукають, напрімєр, це я ж хрестила, а вже я буду йти 
тепер до їх на хрестини, то я вже… в мене костюмчик 
якийся. Оце так. [Хто ніс крижму? Кума чи кум?] Ка-
жен собі. І той несе, і той несе, да. А як же, як я оце 
відціля, а кум десь відкілясь, як же ми будем? Кажен 
своє несе крижмо. І тоді як дитинку дають, тоді вже ж 
кладеш… А як! Беруть стрічених кумів. Беруть стріче-
них кумів, як ото вже ж, шо родилося, і хоч устикаєц-
ця, хоч ото якась чи параліч, чи церендральна [цере-
бральний параліч]… Чи як ото кажуть? Чи ще шось. 
Тоді беруть стрічених кумів, шоб пройшло ото все. Да, 
оце, значить, надумалися: «Шо ми будем робить?»  – 
«Ага, отак, отак – іди на дорогу». Хто первий іде, того 
беруть і… Ні, не кажуть, шо це ти там тоя… [Кажуть]: 
«Ходьом, будеш хрестить дитину нашу». І всьо, іде, а 
як. Ідуть, ідуть. Це вже ж воно таке ж, уже ж знають, 
усі люди знають, шо це таке. [Чи був звичай передава-
ти дитину крізь вікно?] Такого не знаю.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Не як покупали, це ж хрестить, 
це ж не купать. Як похрестили, так усім потрошку [да-
ють тримати дитину]. Оце січас зразу дають кумі, тоді 
куму, тоді бабі. Оце так. «Отче наш» шоб знали – оце 
і все. Да, «Отче наш» знали. «Отче наш» загадує ба-
тюшка читать, сам собі, а чітать. Хто не зна, так, може, 
шо й шепче, а вобще, треба, щоб молитовку знав цю – 
«Отче наш». Це вона Богова молитва. [Чи казали, шо 
кумам в туалет ходити не можна перед христинами?] 
Нє, такого не було. В церкві [хрестили]. У церкву ж, 
так хрестили, у нас хрестілка спеціальна ж, не в церкві. 
Да, було й у церкві, несли прямо в церку, а так як я сво-
їх – у хрестільці. Туди заношу, там батюшка, вже вода, 
все наколочене, я роздягаю і ддаю батюшці. Батюшка 
тоді передає, воно ж голе, хрещений чи хрещена, хто 
первий прослав, обмотує до себе ж. Бере ще друго-
му, так само обмотує до себе друге, третє. Оце так. І в 
церкві ж… В церкві хрестили так: там же ж холодно, 
я знаю, шо я бачила, як хретили, так мигом так умо-
чив він, батюшка дитину – змерзло, умочив, замотала 
кума в шось і більше не вмочала. Ото раз. А тоді вже 

пописав хрещики: сюди-туди, бо холодно. [Баба] сто-
яла дивилася. Стояла дивилася. [Чи баба брала участь 
у обряді?] Ні, ні-ні-ні. [Чи обов’язково баба мала йти 
в церку?] Да, да, да, да. Да, дожна йти. Батьки ж ідуть, 
в нас же батьки несуть дитину в церку. Батьки ж не-
суть, да. А там я принесла і отдала ж батюшці, а ба-
тюшка тоді дає вже ж кумам і [каже]: «Читайте “Отче 
наш”. Чи знаєте?», – кажуть. Усі знають, може, хто й не 
зна, так кажуть, шо знають. Читайте собі «Отче наш». 
Більшість дома [хрестять дитину нині], більшість 
дома, ага. Я за це… як я вже здорового хрестила, так 
дома. Приїхали додому, у хату батюшку привезли, пе-
рехрестили в хаті і все. А як маленьке ж, так несуть 
тоді ж до церкви маленьке. А як дядько стоїть? Його ж 
не роздягали, а знаю так: оце на руках, на ногах хрести 
пописав скрізь, і на пиці… батюшка по той… [Що кла-
ли біля дитини, коли забирали її до хреста?] Шпилька 
об’язатєльно, шпилька об’язатєльно. А хліб отдєльно 
ж несли, так наче панахиду ото. Отдавали батюшці. 
У платочку. Зараз у сумках же носять, а тоді так. А як! 
Так і залишали [у хустці]. Поклали і все на тому, на 
столі поставили й так. А булавочку – для тіх, шо вся-
ки люди єсть, шоб для пристріту… от пристріту. Оце 
таке. Замічали, а як. То всцицця [під час хрещення]! 
Кажуть: «Оце й пагано, шо всцялося». Як усцицця по-
гано, а як кричить вроді ж нічого це. Та треба, шоб 
плакало. Да, угу. Так не спатиме. Як же ж воно спати-
ме? Хоть і спить, як батюшка візьме, так уже воно не 
спить. Так ото друге так в’яле таке і нічого. Те, шо не 
спить зовсім, те кричить. Удержать не можна батюшці.

ХРЕСТИНИ  [Чи казали щось куми, повернувшись з 
церкви додому?] Ні, принесли та й усе. Принесли, а 
там уже люди ждуть же ж гулять, так… Принесли ди-
тинку, зразу на той… В  той [день] гуляли ж. Отдаю 
матері, мати кладе, роздягає, його розмотує, наново 
перемотує, бо воно ж мокре. Да, в крижмі [з церкви 
додому несли]. Усе тоді, шо є, в одіяло позамотували 
й принесли. Вже застілля сиділо. А тоді, це ж прошло 
стіки? Дожно, хрестили ми через десять день. Да, да, 
поки маленьке хрестили. Можна [пізніше хрестити], 
можна. І раньше можна, й пізніше можна. Можна, ди-
тину коли вгодно можна хрестить. Угу, а як уже таке, 
шо ходить, так можить… Бачиш, єсть то боїцця, то 
батюшки боїцця, то усяких діл. А як уже таке, шо іще 
воно той… так його ловко хрестить. [Чи несуть люди 
щось на хрестини?] А як! Несуть і гостинці, і несуть і 
крижма, там хто шо, хто шо купив: хто кохточку, хто 
платочок – хто шо купив несуть, несуть. Це як хрес-
тить, «крижмо» звецця, як христять – крижмо. А як 
уже на хрестини, так подарок, подарок. А як гостинці 
несуть: хто пряники, хто коржики, хто пирожки пік – 
хто шо. А як! [Обдаровували] не за столом. Складали 
ж. Тарілочка стояла, стояла тарілочка  – хто шо ку-
пив… Хто поклав платочок, хто поклав гроші, хто шо 
приніс – поклали в мисочку. Тепер наверх кладе баба, 
баба вже наверх кладе кусочок хліба… А шо ж іще?.. 
Оце й забула… Шо ж іще кладе?.. Це, значить, ще ж 
вона годує дитину, шоб це і наверх, і отдають матері 
тій, шо дитинка. Шоб оце ти з’їла завтра натщесерце і 
шоб в дитини було молоко хароше, шоб воно… А шо 
ще? Знаю, хліб, шо точно хліб. А шо до хліба клали?.. 
[Баба нічого не приносила?] Ні, ні, ні. Хліб тут узяла, 
понарізуваний хліб на столі скрізь, вона взяла скибоч-
ку хліба і… чі кусочок масла, чі кахлєта… Ну, шось 
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іще шо… Шось із їжі, шоб з хлібом з’їла, завтра натще-
серце з’їла, от, породілля ж та, мати, – і все кончилося. 
Яких попало [пісень] співали. Співали, співали: «Кум 
до куми залицявся…» [Сміється.] А як же! Куми сиді-
ли і не співали?! Як? «Посіяти конопельки обіщався. 
Він сіяв присівав і на куму поглядав, Як же ж, кума, 
ти душа, ти кругом хороша». І обніма, й цілує за сто-
лом.  [Сміється.] Було, таке було. Таке було. [Чи роз-
давали калачі або квіти?] Ні, ні, ні, ні. Це роздають, як 
панахида, як хтось умер. Так оце там дають панахиди, 
роздають, як ідуть люди додому, так дають по пирож-
ку там чи шось… Це на поминках, а на хрестинах та-
кого немає, на родинах.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  А  тоді в шість не-
діль, шість неділь як пройшло, понесла я до церкви, 
свекруха загадала: «Неси до церкви дитину». Я прине-
сла і поклала отам, де батюшка виходить. Він вийшов, 
забрав. Це тоді, бач, багато носили, ну, не дуже. В мене 
ж вєруюча така була свекруха, шо, Боже сохрани, 
шоб усе було до ладу. Батюшка забрав… Так, як знаю, 
Надю забрав, так поносив отак скрізь. А Сергія як по-
несла, так Сергія в вівтар забрав. Хлопчиків, ага. У ві-
втар забрав. А тоді виніс, отдає мені на руки й каже: 
«Бережи, мама, дитятко бережи». Кажу: «Харашо». 
Просто нести так як говієш. Так як говіть, ото так не-
сти, він же ж тоді дасть і той, причастить же ж, дасть 
меду батюшка, бо ж воно ж. [Чи казали у вас «уводини 
до церкви»?] Ні, такого не замічу я. Такого я не замічу. 

ХРЕСТИНИ (ОБІД)  А  на стіл усе ставлялося, усе так, 
як оце й зараз: і каші, й картоплі, й налисники, і за-
холод – і все так як положено. Борщ ні. Борщ – то тіки 
на поминки. Перша страва – картопля, картопля, ага, 
топтанка чи жаренка, там, яка вже ж на той… Оце 
картопля, риба, оселедець, риба така, помидори, гірки 
і захолод – оце перве дєло. А тоді пошло: каша, мня-
со, кахлєти і якийсь… Тоді салатів не було. Я ж поки 
там… Салатів не було, а таке все було. І до озвару, та 
до кісілю. Ото все, все ставляють, ставляють. Кисіль і 
озвар – і кінець. [Кисіль] з ягод. З чого ж? З абрикосів, 
з ягод. А хто варив – озвару наварять, а тоді щьолоку, 
кисіль наварять, як нема нічого, щьолок же ж черво-
ний, той… І кисіль заправлять. Та ще ото в нас було, 
знаєш, ото, шо сітро робили раньше, так пахуще якесь, 
так ото в усіх було воно, і ото в кісіль вкинуть, який він 
не є – чи він розовий, чи він червоний, а отим пахне. 
І кисіль їли на весь рот! Зараз чи воно є оце в магазі-
нах, чі нема?.. Та й я не знаю, як воно звалося. Есенція, 
дожно буть, правда ж. Да, [закінчувалося] кисільом. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Пострижчини, да. Пострижчини 
йдуть отдєльно, разом ні. Це хрестини, а то постриж-
чини, як год – пострижчини. Тоже гукають. Год разом 
і пострижчини ж. На кожусі посадили і ставляють 
це так: це гроші, напрімєр, канфети, ножниці, чарка 
горілки – усього понакладають. За що воно візьмец-
ця, дивляцця. Сидить дивицця, сидить дивицця… 
Те можить чарку перекинуть. «Оце, – кажуть, – буде 
п’яниця хлопець». Так воно ж і єсть – за шо візьмецця. 
А друге за гроші возьмицця. «Оце буде, значить… – ну, 
чи воно так буде чи ні, а признають же так. – Це буде 
багата дитина», – яка гроші вхватила. А так, значить, 
ножниці – так буде якась швея. А та ще шось… Ото 
так, ото так замічали усе. На стульці [треба садити], 
на стульці, ага. Серед хати, на стульці  – кожух і ди-

тина на кожусі. Люди стоять, поглядають, шо ж воно 
візьме. А той стриже. Стриже ж навхрест: тут трошки 
стрижне, ззаду, тут, тут – і в бумажечку. І тепер те не-
суть до кума або до куми, ще гулять ідуть же ж. Оце 
вже пострижчини тут кончилися, тепер, значить, у 
кума той… Волос, волос – до кума. Там гуляють. Да, 
од кума – до куми гулять! Зразу приходили ж до ди-
тини, де хрестини. Сюди приходили. Стіки хочете [за-
прошуйте]. Людей стіки хоч гукай на пострижчини. 
І тепер, значить, оце як стриже кум, так бува хвижка 
йде на дворі, – ховав бумажечку. І це тепер тут погу-
ляли, погуляли – пошли туда!.. Ну, вже ж хто не хоче 
або ніколи, так не піде. А хто той, так усі йдуть туди 
гулять. До кума, да, до кума. «Чуб понесем до кума, 
чуб! – так і кажуть. – Чуб понесем до кума!» Од кума – 
до куми. Ну, все ж у їх готове! [Сміється.] До куми не-
суть чуб. До баби вже не йдуть, до баби не йдуть, ні, 
до баби ні. Ні, сюди ні, чюжі… Хто свій повертаєцця, 
а хто чюжий – пошов додому. І кума й кум, да. [Чи не-
сли з собою якусь їжу до кума?] Ні, тіки чуб. Шо вони 
братимуть відціля? Нічого. Тіки чуб і пошли. Ну, вже 
ж мати не йде та батько, не йдуть ці, шо… ні. А гості – 
всі ті йдуть. [Чи дитину забирають з собою?] Яку ди-
тину? Ну, чо ж вони забірають?! Покинули дома дити-
ну і батька, й матір. А тепер пошли «чуб пропивать». 
Ото од кума до куми пошли. Оце така була гульня. Як 
зберігали? Зберігав же, видно, ото ж поки доніс, а тоді 
кинув в огонь да і все. Шоб воно ніде не той… Шоб 
голова не боліла… Не тягалося шоб ніде. [Чи стригли 
дитину раніше, до року?] Ні, ні, ні. А того шо ж… Не 
знаю, чого не стригли. Ні, однаково. Однаково: шо ді-
вчинку постригли, шо хлопчика постригли. Як наро-
дилася, обстригать нада полностью. Да [наголо]. Ото, 
шо пострижчини, то пострижчини, оце там вирізали 
вони, забрали. А  вобще-то, зразу треба обстригти, 
шоб було… Воно оце, хто покинув волосся дитини, 
воно повилазить, і буде дитина… А шоб тоді воно своє 
пустило, шоб пустило своє волосся, так ото стрижуть 
наголо. Отам після пострижчин, в год чи в два, шоб 
уже в школу йти, так шоб уже ж волоссячко було, як 
дівчинка. Ото так. Дома. Дома, дома [стригли]. У нас 
тоді ще ж і не було перукарні тії. Хто постриг: хоч я 
пострижу, було, хоч батько постриг – і пошло. І біга-
ють. А тоді вже… [Чи дівчаток наголо стригли?] Всіх 
наголо, да. Ми стригли всіх наголо, потому шо буде 
не той, чуб не… [Чи казали, що зістригти волосся по-
трібно для того, щоб розумна дитина була?] Кажуть, 
аякже ж. Да, приказують. Так це як на пострижчинах, 
так приказують, як стрижуть. А як уже мати стриже 
там чи батько вже ж у год чи в два, не в год, а у два, або 
в три, шоб волосся все знять, так нічого не приказу-
ють. Обстригли та й усе: «Хай росте нове волоссячко». 
Угу. Оце так. Воно [волосся] шоб не було на тому, шоб 
люди не топтали його. На гнізда ж [пташки] заберуть, 
да-да-да, шоб не забрали ж, шоб і не топтали, шоб і не 
забрали на гнізда пташки. Общєм, не викидали, а шоб 
спалить і всьо. Оце таке було.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Я, напримєр… Та й я годувала, й усі. Є го-
дували до таких пір, шо вийде, як півтора году, вийде 
дитина на дорогу: «Мамо, йди вже!»  – «А  чього?»  – 
«Цицьки!» [Сміється.] А я годувала до году. Обох. Як 
начало ходить, так і бросала вже я. Я  покину, пошла 
до матері, пожила два дні, поки воно забуло, і все. А то 
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годували є баби. Годували, каже, вийде: «Мамо, йди 
сюди!» [...] Ні, повертать не можна. Гріх! Буде дитина 
уродли́ва. Яка? Знаєш, яка буде? Да. Ото, дивись, як 
погодує двічі, так ото кажуть: «Пристріт напав». Ото 
та дитина, шо двічі годована, гляне й шось подумає, і 
буде пристріт у тії людини, в другої. Понімаєш, ота ди-
тина вгрішлива, ота, шо двічі годована. Ота. Вона ж то 
не рада. Вона не рада, а от так шось подумає той і тоді 
той… А те боліє тоді. Бабуся мені розказувала це. А ба-
буся моя була така, шо той… Оце ж материна мати. Як 
пристріт, так вона знала, шо робить. А мати була, оце 
мати, моя мати, дуже вгрішлива. Ото як тіки побачила: 
«Це… – кажуть, так бабуся та вже й кажуть, – оце ти, 
Євдошко, побачила десь ту дитину, шо двічі годована, 
то ж ти заболіла таке». Вона січас якось бере сито, че-
рез сито попирска сяченою водою, і мати дходить. Так 
ото та дитина… Не можна годувать двічі. А є ж ото, 
знаєш, як годують? Воно не раде годувать, одлучило, 
а воно взяло заболіло, або шось таке з дитиною, шо 
кричить, приходицця давать наново грудь. І ото вже та 
дитина буде ото така. Треба тільки й того, шоб матері 
зійти із очей. Ото таке треба, покинуть на когось, а та-
кого не було, шоб… Е, вони їли вже кашу. [Чи казали: 
«Іди на свій хліб», коли відлучали дитину?] Ні.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ  [Як дитину вчили ходити?] 
Зразу на рушнику. Ну, оце так, дивися, воно ж стоїть, 
за рушник отак возьмиш, за рушник держиш, а воно 
пошло собі, пошло, пошло… Оце днів два, а тоді путо 
різать нада, вроді там путо. Треба ножем отут отак 
тричі шарнуть – і піде. Хто попало [перерізав], хто по-
пало – хоч батько, хоч мати. Путо переріже – і пошла 
дитина. Оце так. 

ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  [Коли випадав перший зуб 
у дитини, що робили?] Викинули та й усе, зуба, а тіки 
ж воно кричить, больне страшне, як зуби падають! 
І ростуть, начінают ростіть, і як падають… Викидали 
зуби, не збірали зуби. Це як у самих зуб падає, так таке 
кажуть. Як уже в самої випали зуби, так викидаєш і 
кажеш: «На тобі, мишка, костяний, а мені даси золо-
тий». А в дітей, я не знаю, дітям такого не було. 

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  [Чи залишали сорочечку дитини-пер-
вістка для наступних дітей?] Да, да, залишали для на-
ступних. Шоб рідни були діти. Да, шоб вони були рід-
ними, шоб не билися, шоб не той… В  одній сорочці 
виросли мої діти. В  одній сорочці, а прив’язане одне 
там, а одне там прив’язане було. [Сміється.] Ото так. 
Ото так, замічаніє таке. А тоді так дошло, шо це й зараз 
Серьога згадує: «Ви мене в чулан зачіняли». – «Зачіня-
ла, – кажу, – зачіняла, не можна ж ладу дать вам! Як же 
ж! Ні на кого покинуть, ні на кого! Прив’яжу Надю до 
стола, прив’яжу ловко, а за тебе, – кажу, – та в чулан». – 
«А в чулані ж поночі, мені ж, – каже, – там страшно, 
шо ви в чулан». – «Так, може, тоді, – кажу, – лучче ви 
будете, знатимеш, шо страшно, шоб я не зачинила, 
так гулять будете». А  то ж настелю оце ж, треба йти 
сапувать, треба йти шось робить, порацця. Простелю 
рядно й накладу їм усе на рядно, та однак б’юцця і… 
Е-е! То все чепуха, то все чепуха ото! Казки ті! 

ВАГІТНА ЖІНКА  В положенії. Ой, багато не можна було 
чого робить. Не можна було через віник переступать, 
не можна через поріг переступать. Йдеш  – на по-
ріг наступай, а тоді йди далі. Ну, ото, хтозна, я ж не 
знаю чого. Я ж не в курсі діла цього. Не можна бить 

віником нікого, не можна ні на кого нічого казать, не 
можна плювацця, не можна когось обсуждать – багато, 
багато такого того… А  вже ж, видно, на дитині шоб 
не окошалося ото. Таке, видно. Видно, з цього. Хто до-
тримувався, а хто ж ні. Шоб по матушки не гнули, є ж 
такі, шо матюхаюцця, так, шоб не гнули по-матушки, 
шоб горілки не пили. Оце таке: вагітній жінці чимало 
роботи, чимало такого ж. [Чому народжувалися діти-
каліки?] Того шо п’яними нароблені. Ото хоч алкаго-
лік, хоч ще шось таке. А, мо, так од Бога наказаніє таке. 
Ну, тоді менше було, чим зараз. Зараз оце ж так стіки ж 
тіх дітей: то параліч якась, то рак, то… Хай Бог не дає! 
А тоді менше було, тоді такого не було. [Чи пам’ятаєте, 
шоб у селі дитина народилась чи без руки, чи без 
ноги?] А як, а як! Бог наказав батька чи матір. В нас 
один хлопець… Я оце й зараз, я часто, як лягаю спать, 
та й здумаю його – нема ліктів, нема. Родилося, руки 
довгі і все: кістка одна, одна кістка в плечі, оце ходить, 
у плечі отак. І оце йому ні їсти не можна… Я не знаю, 
я так за ним страдаюсь, страшне! Ну як та дитина?! Це 
ж годувать треба і все. Так тоді ж оце ж він ріс, ріс цей 
хлопець, мати вхажувала, мати ж і штани скине йому, 
і все. Він же ж… Тоді ж він тут трохи можить, вже по-
пісяє сам, кажуть, а так же не згинаюцця руки. Як він 
уже там, хтозна? Ще й оженився! Ото ж писав там він, 
там у школу ходив, так писать писав, хоть і далеко там, 
а писав же ж, учився, ходив скікись класів, шо уміє чи-
тать, писать. І дописався до того, шо найшлася… жінка 
найшлася. Шо в єї ж, ніхто не знає, а согласилася. При-
їхала до його. Їм купили хату, оддєльно вже ж вони 
живуть, отдєльно. Родився хлопчик, хлопчик родився 
нормальний, хароший. А в єї руки свої, а ноги вовчачі. 
Ну, вовчачі. Якось в шерсті, вобщім, такі, нема передка, 
а ото ж такі ноги. А вона всігда в чулках. При здоров’ї 
така!.. Така здорова! Я хліб получала, получала, і вона 
приїхала із свекрами получать. Так бере ж мішок сама, 
отако бере перед себе, несе. Червона, красіва, красіа 
така! А хіба б не було б їй чоловіка аби не ноги? А як, 
ходить, об’язково, тіки шо передків немає, а ходить 
так, як положено. Це шо люди добилися, шо чо ж шо 
вона, шо пошла за його? Видно, показала, розказала. 
Так пошло ж по селу. Піде по селу – це ж закон. Шо чо 
ж отака розумна, – піти за каліку заміж?! Да, кажуть же 
ж, да… Да, кажуть, шо шось же Бог наказав, за шось 
Бог наказав, шо таке родилося. А тоді родилися, як… 
Я ж оце не понімаю, як тобі сказать, шо вовча пасть. 
Ти ж таке чула? Ото такі родилися. Робили їм операції. 
Є такі. Один дожив до восімісяти год, вже дідом умер. 
А  один є ще, молодий хлопець, тоже зробили опера-
цію. Ну, зробили, так нічого. А так перенеси попробуй 
дитині. Оце таке, таке, таке й буває, таке, да. [Чи наро-
джувалися сліпі діти?] Не замічу. Наче не було. [Чи бу-
вало таке, щоб вагітна помирала?] Угу. [Чи відрізнявся 
похорон вагітної від інших похоронів?] Ні, ні, ні. Умі-
рали, так умірали. І вмерла – родила. Вмерла, при ро-
дах умерла, так поміж клали біля матері дитинку, біля 
матері поклали. Дві, дві вмерло в нас так. Й дитинка 
вмерла, вмерла, поклали і дитину, і її, в гроб, і дитин-
ку коло неї. В одній [труні], воно ж масєньке родилось 
там таке. Оце таке було.

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ  Та їздили ж лічицця. А самі… 
Оце ж в нас є зараз: не було дітей, поженилися – і нема 
дітей, і нема дітей, о-о-о. Так вона поїхала кудись і іс-
куствєнне зробили. Привела дєвочку. [Раніше] так 
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і були бездітни. Так бездітни й були… [До знахарки 
не їздили?] Ні, ні-ні-ні, ні. Може, й їздили, так уже 
бездітне, так бездітне, так і осталось. А дідова сестра 
тоже: умерла в дев’яносто год і заміж ходила, два рази, 
должно, і дітей не було тоже, так і не було, і вмерла без 
дітей. Тоже бездітна, бездітне таке. 

АБОРТ  Оборти робили! [Сміється.] Яке там! Все оборти, 
оборти робили, да. А раньше, знаєш, шо оце як пішла 
я в ланку, пішла заміж і пішла я в ланку, так, було, баби 
як лаюцця, так (це я од бабів почула, а то не знала): «Ти 
давно калачики застромняла? Давно?»  – оце лаюцця. 
Якось отож калачики, калачики, шо можна їсти, ото 
калачики, знаєш же ж ти їх? Там так якось виривають, 
шо отакі вочки корні, і ото одрізують, і тоді встромня 
в матку. Так, попробуй, як ти сам устромиш в матку 
його? А встромняли ж – і ото той корінь ізводив дітей. 
Буде рубашня, і немає… Оце я отаке чула. А ото ж так 
робили, должно ж. Баба якась робила. Була баба якась 
робила, шо мерли люди. Отож зробе. Потім вона не 
способна, як там вона робила їх? Умірали ж. Баба роби-
ла, до баби якоїсь ходили всі. [Чи була це повитуха?] Ні, 
ні-ні-ні-ні, ні. Це так якась знахарка, тіки пагана зна-
харка. Шо ж вона знахарка, як мруть?.. То не знахарка. 

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Як на празника [наро-
диться], так погане. От як на празника родилося, то 
пагане. [Знаю], родилася на саму Паску [дівчина]. Ну, 
та так вона й протеліпала, протеліпала вік свій. Начала 
гулять, вивчилася й на ту… на медсестру вивчилася, і 
начала тягацця, і начала, й начала – й так оце осталася. 
Дитинку привела собі, дівчинку, і так сама оце й оста-
лася. Або кажуть: «Родився пуповиною обмотаний». 
Ото тоже погане. Пагане якось там воно. Такого я не 
замічу, шоб розказали, шо воно буде, яке воно буде, бо 
цього ніхто не знає. Сам Бог знає. 

ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ  Баби, 
було, вгадували, баби. Оце, значить, каже так баба: 
«Якшо та, шо в положенії, та ото пика порябіє – зна-
чить то буде дівчина, а як чисте личко – буде хлопець». 
Так і бували, попадали так. А вже ж чі так воно і дожне 
буть, чі так попадало, а таке. 

БАБА-ПОВИТУХА  Да, да, пупорізна баба, пупорізна 
баба. Вона [повитуха] не дрізувала [пуповину], ди-
тина родилася, воно вже одирвалося, там воно уже 
дирвалося, там уже було отікиньки. І є зав’язують, а 
є, кажуть, тепер уже не зав’язують, уже ж там шо за-
мазали, заросло і всьо. Як дома, да. У сорочку, зразу в 
материну сорочку [загортали]. Да, в полотняну, в по-
лотно зразу ж замотували, шоб тіки в полотно. Коли? 
Та оце десь… уже оце ж у сьомому году, ми у дві тисячі 
сьомому перейшли сюди, так вже ми там ще були, так 
уже не той, не стали. Через те, шо в болниці, в болниці 
народили, і баби… не нужна зовсім баба. І перестали, 
а зараз і тричі вже ось… Скіки не той, так бабів немає. 
[Чи були повитухи, коли ви народжувалися?] Були 
баби. А як! А як звали, баби були тоді. Це ж у сороко-
вих годах, тридцятих, сорокових. Це ще тоді. Да, було 
таке. А тоді вже пошло, пошло і поїхало, як то кажуть. 
Ні, ні, пупорізна, пупорізна. Були. 

ВРОКИ  Ото крім шпильку встромняли. Ото і все. Не 
замічу, шоб шо клали в колиску. Цяцьки. В  колис-
ку цяцьки. З  дитиною виходила кажен ранок я, тіки 
сонце сходить. Тіки сонце сходить, свекруха: «Забі-

рай і йди в кінець города аж». І оце стежкою в конець 
города, а зараз же ж не такий, і літа не такі, як тоді 
було. А то вийдеш – на дворі ж так ловко ж навесні, 
страшне! Уже кукурузочка сходить, усе на городі, все 
зелене таке, воздух такий, шо дитину пронесеш туди 
й назад, – ловко! Оце об’язатєльно, це щоранку. Що-
ранку: «Неси дитину на вулицю». А до людей вивози-
ла, як уже начало ходить. Та люди кажен день бачили, 
ходять же ж. Од людей не спасешся. Коли попало… 
Коли попало й куди попало. І зараз, дожно, таке саме 
[роблять]. Да, шпильку треба встромлять ще й дого-
ри, як тобі оце сказать, оце ж у мене  – отак во, оце 
в мене отут аж дві шпиньки, так, шоб головкою вго-
ру, головкою вгору, оце отак во шпильку шоб дитині. 
На видному, на видному [місці]. Ну, шоб не… Тоді не 
допускає ж ніякого злого. Да. Обичай, да. Не допуска 
тоді ніякого гріха до людини. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Є, а як, багато такого. Оце як кри-
чить дитина, було, кажуть так. Ну, оце ж повиходимо, 
кричить і кричить дитина, [мати питає]: «Шо його ро-
бить?» – «Не знаєш, шо робить?» – «А шо робить?» – 
«Скидай свою спідницю й запіняй окно». Оце така 
примета! Оце запнеш спідницю – і перестала дитина 
кричать. От шо воно таке? Хтозна шо ж?! А є кричить 
дитини, кричить же ж, і не знаєш од чого. А воно голо-
дне. Вона погодує, в єї молоко рідке, у матері, дитина 
кричить, дитина. В нас одна так їздила аж до знахар-
ки, до знахарки поїхала, а вона не хоче її приймать. 
А дід каже: «Ти посидь, вона всіх прийме і тебе при-
йме тоді». – «Я, – каже, – дождалася». А вона каже: «Так 
ти сидиш?» – «Сижу». – «А чьо ти сидиш?» – «Та отак, 
отак». – «Шо в тебе?» – «Хай, – каже, – не бігає в біло-
му халаті, медсестра, хай дитину годує, воно голодне 
кричить, скажи їй, шо голодна дитина, нема нічого в 
дитини, голодна».  – «Я,  – каже,  – приїхала додому й 
кажу: “Наташа, отак-отак сказала”. Давай вона давать 
їсти, начав хлопець спать, а то ж голодне кричить, ніч 
кричить дитина – молоко негодне. Оце таке, оце таке 
буває ще в людей, шо голодна дитина. Воно ж не знає 
ж, мати ж не знає, чого воно кричить. В  нас Сірьога 
один місяць цицьку поссав, один місяць, і кричить. 
А шо ж таке кричить? Молока багато в мене ж, я чую. 
А молоко негодне. А свекруха ж така грамотна в мене 
була, каже: «Ану, вмочи пряник у молоці і давай по 
чуть-чуть, давай, шоб не задохнулося, – каже. – Давай 
сьодні пряник, завтра два…». І пошло, пошло й пошло. 
Цицьку ссе і спить. І поїсти хотів, кричав тоже, плакав. 
Єсть переляк, єсть. Перелякана дитина, ото боїцця, хо-
ваєцця, боїцця. Звєсно, як воно перелякана. Ідуть тоді 
до баби до тії, шо шепче. А як, єсть: і в селі єсть, і за 
селом єсть баби такі, шо шепчуть. В нас мужик шептав. 
В нас був пожар, де ми жили, оце в Дептівці, де жили, 
так спали, так ми спали на кроваті, шо я повернулася, 
гляну у вікно – пожар у окні. «А Боже, – кажу, – Іван, 
Іван, ми горимо, дожно!» Іван схватився – горить хлів, 
і в нас близько біля хати, сусідський. Я злякалася. Ста-
ра вже ж! Ну, куди не піду наче, і оце як ввечері вже 
мені страшно, я замикаюся і боюся, шо буде. А нас як 
спасали, так не їхній хлів, а хату ж нашу спасали. Жи-
лізо, шоб не зайнялося, так поставили драбини, рядна 
туди вмочують та стелють, та той… А я з скрині все 
винесла, із сундука усе туди в сад. Мо, хто й шо украв, 
а не знаєш. А шоб… бо можить згоріть же, можить зго-
ріть. Ну, й це все притихло. Все я боюся: це я боюся, це 
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я боюся. Шо мені робить? Я тоді кажу… на роботі була, 
кажу: «Костік, ну отак, отак, оце я пожару, – кажу, – 
боюся». – «О, так чого ти? – каже. – Я тобі січас…» Да-
вай він шіптать: «Правильно, ти злякалась ж!». Кажу: 
«Наче зразу й не злякалася, шоб злякалась дуже, а от 
куди не той… і мені наче пожар, я замикаюся, я бою-
ся». Пошептав, я йому руб дала – порядок. Де й ділося. 
Так шо є таке, є, це єсть. Переляк і на малих, і на вели-
ких. [Чи чули таку хворобу – крикливці?] Ні. [Чи чули 
хворобу родимець?] Шо родеме тоже не знаю, да. [Чи 
носила мати дитину під курей, коли дитина плакала?] 
А як! Носять. До курей і під кури, і до мілірації носять, 
і до коней носять. Як кашлюк у дитини єсть, шо кашля 
й кашля, так ходять до коняки. Дитину несуть, шоб… 
Коняку подоять, молочка дадуть  – і перестає. І  воно 
перестає. Да, од кашлюка. А під курей… дак я оце не 
знаю, шо ж тоже носять. Чи як плаче?.. Чи… Оце вже я 
й забулася про шо… Носять, я своїх не носила, а чула, 
шо каже: «Та й під курі носила». А моя… Видно ж, таке, 
шо плаче. Бо вже ж як шось там таке, так курі й не по-
можуть. Може, як плаче?.. [Чому діти народжуються з 
родимими плямами?] Ну, то кажуть, я знаю, шо як я 
родила, так лежала одна, шо п’ятна були, вона робила 
до посліднього, так придавила десь дитину. Придави-
ла, так покрасніло: й пика, і живіт. Від того, шо робила. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Ну, їх треба не ховать же ж на гроб-
ках. Ага, ні, а десь дома треба ховать, дома ховають. 
В нас оце ж в селі вмерла дівчинка, народилася і вмер-
ла, так заховав на гробках біля рідної матері, туди під 
боку підкопав і заховав. [Де ховали, вдома у садку?] 
Да, да, да, да. Нехрещені ж, нехрещені ж, ага. Уже на 
гробках. То вже на гробках, як хрещене – на гробках. 
Похорону ніякого, заховали та й усе. А шо ж вдягали? 
Обмотали, як маленьке, в простинь та й заховали. Оце 
таке… І  трунка, да, ящичок, трунка така. Поклали в 
ящичок… А як його жалько…

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  В капусті або в гірках, або 
в гудині. [Кажуть]: «Не йди в гудину, бо там можить 
баба ходить, там дітки родяцця, так баба забірає їх. 
Так не йдіть, бо й вас забере». Оце в нас така перва 
була всім примовка: «Не йди в гудину!». Шо ж, воно 
піде так стягне усе до купи. [Сміється.] «Не йди, бо 
там баба та шо дітей забірає, там діти родяцця ж у 
тому, у гудині, і вона ходить за дітьми, так і вас поза-
бірає», – [лякали]. Тоді вони одне одному приказують: 
«Не йди, на город зовсім не нада ходить, бо там ходить 
баба, жилізна баба». [Як казали: купили чи бусол при-
ніс?] А! Хто шо хотів казав. Да, купили або принесено. 
Всяк казали, всяк! Хто шо надумався, те й казав дити-
ні, шо де взявся. А тоді одна каже… баба одна розка-
зує, каже: «Питає хлопець: “Де ж я взявся?” – Та отак, 
отак. – “А нащо ти мені брешеш? Ти ж народила мене, 
ти ж мене народила. Аж я бачив, як народила теля ко-
рова, я бачив. Я бачив, як народила теля корова, і ти 
мене народила”». Отакі. Стали оце зараз діти такі ро-
зумні, шо воно знає, де воно берецця. Ото так. 

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Русалкою – ні, ні. Ото ж тим, шо ось 
прийде дід якийся. То дідом, то бабою: «Прийде баба 
та, шо забірає». То… А я так батюшкою лякала. Кажу: 
«Батюшка ходить». Бояцця батюшки, батюшки боя-
лись, він ж оброщий ото. Як діди тоді борід не носили. 
Прийде дід – без бороди. А як з бородою, так оце ба-
тюшка. Боялися поки взнали.

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Рясне
Записала Н. Гаврилюк у листопаді 2006 р.  

у с. Рясне Краснопільського р-ну Сумської обл.  
від Пащенко Антоніни Олександрівни, 1914 р. н.,  

та Пащенко Олександри Михайлівни, 1941 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА, ША-
НУВАННЯ БАБИ-ПОВИТУХИ  На них казали «бабуш-
ка-повитуха». Їх не стало після війни. Уже стала боль-
ниця – хароша була. І щас хароша, а скора єздить по до-
мам. Повитух на село було штук дві, більш не було. Це 
були старі баби. Після війни ще були. [...]Місто у хаті 
десь закопувала. Більше під ікони, де земля нетронута 
була. [...] Як ще баба була, то пупа коноплями в’язала. 
А це пупчик, шо відсох, берегли так, щоб розв’язала ди-
тина, щоб все знала. Пупа вона одрізала або розкрива-
ла. Загортала в пелюшки, у м’якеньке старе [не знає про 
батькову чи материну сорочку], і повивач навхрест  – 
мотузок у два пальці  – кладеш, навхрест на пузі, на 
спині навхрест і тоді перехрестила, кладе спать. А  як 
не в’яжеш, то вже і не спить! Перев’язували не дуже 
туго, шоб ручки не висмикував. Тоді дитинку покупа-
ла і пішла. [...] Як була повитуха, повитусі обязатєльно 
сорочку дають. Оце вона, як іде додому, винянчила ди-
тину, бабушка повечеряла: «Це вам за труд!» – готову 
сорочку давали вишивану. Хоч полотна одрізали на со-
рочку – біле, таке от, як стеля, – а хоч сорочку давали. 
Гроші не давали, тільки сорочку! У  мене моєї матері 
баба бабувала – ходила, її гукали. [Чи розносив батько 
пироги родичам?] Ні! [Чи ходила породілля до повиту-
хи на свята?] Цього завєдєнія не було. Просто: «Здрас-
туйте бабо Олена, я завтра до вас приду!» – «Приходь, 
дочко, приходь!» На свята спеціально не ходили. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Через сорок днів, 
єслі в неї пройшли оці місячні, вона приходить у 
церкву і бере молитву. Можуть похрестити раніше, 
ніж вона виводиться, тільки вона стоїть у цей пері-
од біля дверей, не заходе. А  службу можеш слухать. 
В сороковий день роженіца з дитиною йде в церкву. 
Як хлопчик, піп заносить в алтарь… І хлопця заносе 
він в алтарь і там читає свою молитву, і обносить кру-
гом престола. А дєвочку він не забирає в алтарь. Мама 
і тато теж приходять. І  колись так було. Як заплаче 
дитина, то треба погодувать. Це, получається, в один 
день і хрестять, і рожаніца виводиться.

РОДИНИ, ВІТАННЯ БАТЬКА  Роженіцу забирають тіль-
ки в район! Пупка з роддому не забирають. Приїхала з 
роддому і родичі ж свої собіраються, стрічають. При-
ходять знакомі, куми  – і жінки, і мущини. Це  ще не 
хрестини. Це називається «провєдать роженіцу». Самі 
приходять без пріглашенія. Ну, приносять там, хто що 
зміг: чи конфет, чи печеньє, чи мандарини, чи холо-
дець. Приносять і стрічають родини, щоб здоровий, 
щасливий був, шоб у житті все було харашо, у сім’ї 
було харашо – бажають там дитинці, чи хлопчику, чи 
дівчинці. Це один раз зібралися. [...] Тепер батька ко-
лишать в рядні, як тільки родилося, коли вона в боль-
ниці. [Кажуть]: «Давай могорич!» Ловлять і вряджені 
колишуть: «Откупайся!» Ну, такий обичай – колихали 
за дитину, то плати гроші! Він утікає, а його ловлять, 
качають, поздравляють. 
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ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ми вибирали так. Я родила Сашу 

чотирнадцятого мая 1960 году. Якраз виходе, значить, 
шо… Він каже – тіки Іван, а я – Саша. Ми написали на 
бумажці, картуз узяли – і хто кого витягне! А я Саша 
написала, бо мене звати Саша. І  получилося, шо ви-
тягнула Сашу, він витягнув Саша. І назвали Олександр 
Іванович. Дивляться також по-церковному. У  нас от 
внучка – Радміла. Просто син возив шкурки і був аж 
у Польші, і понравилось ім’я пєвіци – Радміла, – і він 
називав дочку Радміла. А  по-церковному пишеться 
вона Людмила. Можна називати і за іменем померлих 
батьків, матерів. Щас у нас пішов період – імена старін-
ні: Андрій, Антон, Денис, Микола, Максим. І давно ці 
імена були, це до них повертаються. А шо був період, 
називали Руслан, Вадім, Ігор, Олєг.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Беруть 
за крьосних знакомих, чи сусідка, чи хароша подруга. 
Я, наприклад, брала – ми працювали разом на фермі, і 
я брала подружку. А за кума вибирав чоловік. Брав тож 
свого хорошого друга. І  з родичів беруть. І  зараз так. 
Беруть, кого подобається, – чи подругу, чи сестру там, 
чи знакомих близьких. Багаті чи бідні – не має значен-
ня. Як друга, третя дитина, то беруть нових кумів. Так 
положено! А тоді ж уже приходять і попередні куми на 
хрестини до другої дитини. [...] Тоді хрестини. Беруть 
крьосних  – батька і матір. Дитинку убирають у чис-
теньке, все нарядне. Прийшли куми, забирают дитинку: 
«Ми у вас берем немолитвене, нехрещене, а принесемо 
молитвене, хрещене, не поражоне!» Коли батюшка його 
купає, він оце-о всю одежу скидає, а одіває новеньке, 
чисте. Значить, хрестик надіває, распошоночку, шапоч-
ку, пельоночку бере або рушничок і подає хрещеному. 
На другий день збирали кумів і несуть до церкви. Тіль-
ки народила – і зразу на другий день. Це крижмо (мате-
рія) кума приносить і дає батюшці. Кладе батюшка або 
на крижмо, або на полотенце – ну, шо принесуть. А тоді 
младенця він отдає хрещеному – мущинє. Начинаються 
хрестини. Сходяться знакомі всі. На хрестинах грають, 
танцюють. Оце прийшла на хрестини, я должна поло-
жить якоїсь матерії. Чи то пелюшечо́к оцих м’якеньких. 
Це зветься «закла́дна дитині». Хто йде з родичів, несе 
чи пирогів миску, млинців миску – це вже родичі. А «за-
кладну» кожна жінка несе, кусок матерії на пелюшки. 
Усе ставлять на стіл: «Ну сідайте, вип’ємо за новорож-
дьонного, за онуку[а] таку-то». Випили і беруть їдять 
кому шо нравиться. [...] Раньше на хрестини капусту 
варили [з кислої капусти, густа з пшоном]. Теперечки – 
пироги, млинці, сметана. Млинці були – і гречку мня-
ли, і пшоно мняли і такі, як палець завдовжки. Картоха, 
холодець, кисіль, озвар. «Олів’є» [салату] того не було. 
Тоді сушку [яблука, груші] варили, а тоді зверху буряки 
ріжуть тоненько, сахар і приляють водою, і становлять у 
піч [як на компот]. І воно от цих солодушок – буряк так 
називається – смачне. Оце варять і роздають. Налива-
ють у миски і ложкою їдять – «озвар» казали. Кашу ва-
рять пшоняну у горщику. Теперечка, значить, кашу цим 
озваром поливають, а є молоко, то молоком. А то й сім’я 
мняли, біле таке конопляне – заливали. Каже: «Наїлися, 
сім’яне молоко було!» Накладають кашу в миски пря-
мо з горщика. Каша була прямо посередині обіду. А те-
пер нема каші! Обязатєльно були пироги на хрестинах. 
Тісто намісене в діжі, набирає тіста і три на сковороду 
положив з картохами, з капустою. Оце напекла, пома-
зала салом – та добрі, оце таке! А сьогодні туди всього 

наткнуть. У нас онука і нєвєстка в городі: «Напечем пи-
роги!». Намішала, а дрожей не положила. А воно [тісто] 
сидить та й сидить. Так вона: «Бабушка, як це пироги 
пекли? У мене не підходило!» [...] Дитина вечерю несе 
хрещеним на Багатий Вечір, шостого січня, перед Різд-
вом. Як мале, піде матір і батько з ним – ведуть! Я теж 
водила свого. [Чи носили вечерю повитусі?] Не знаю я!

ВРОКИ  Єслі дитина злякана, то оцю распошоночку, що 
від хрещення, одівають задом наперед. Єслі дитина 
урічена, або шо, вішають перед порогом звіробой. По-
ложено класть біля младенця Казанську Божу Матір, 
іконку, шоб була. Я  колись до целітельниці їздила, і 
вона мені дала газету, в газеті була напечатана. А так 
ікони нема. [Ніж, ножиці, хліб  – такого не кладуть]. 
Булавочку заколюють. А ще так: оце плаття, яке йшла 
заміж і вінчалась, оце плаття бережуть і, значить, ди-
тинку ложать на порозі, одівають у це плаття і пере-
ступають сюди-туди тричі дитину, і кажуть: «Яка мати 
зродила, така й одходила!» Це сама мамка робить. Це 
од зглазу, от колдовства. Тоді ще що: подолом, беруть 
подол і обтирають; беруть миють тарілочки, ложки – 
вони чисті  – і цією водичкою умивають, і дадуть ди-
тинці трошки. Це як уречене! 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  З  переляку читається молитва, 
наливають свя́чену воду, а тоді ростоплюють воск і чи-
тають молитву: «Первим разом, господнім часом, не я 
його виливала, а сам Ісус Господь із своїми учениками. 
Прийдіть, допоможіть вилить переполох із хрещеного, 
поражоного [назвати ім’я]. Вийди переполох із голо-
ви, із пальців, суставів, із рук, із ніг, із кісток, із кро-
ві. І вийди переполох собаці, ягняті, на крутії гори, на 
сухії болота. Тут тобі не стоять, крові не сосать!» Оцю 
молитву читаєш тричі: «Другим разом…»  – те саме, 
«Третім разом…» – те саме. А воск оцей береш і розто-
плюєш на огні, і опять заливаєш сюди у водичку. Тоді, 
як він уже ростав, читаєш: «Другим разом…», а тоді 
прочитав, воск забираєш; «Третім разом…»  – тоже в 
кружечку виливаєш. Тоді, як прочитав, береш хрестоо-
бразно з мисочки і напуваєш водичкою хрестом, а хоть 
ложечкою. А тоді цю водичку виливаєш у бутилочку і, 
значить, мочить тіло все, а тоді цю водичку виливаєш 
в хаті, де двері одчиняються, де нехожено  – в сінях і 
біля хвіртки, на уша́к [одвірок]. А саме лучше – вста-
вай і одівай сорочку задом наперед. А тоді – спала, не 
спала, завтра скидатимеш це все! А от, як росла дитина 
та перелякується, нігті зрізували на ручках, на ножках 
і навхрест волосячко, і тоді, де двері рушаються, в цей 
стовп дірочку маленьку оте клали, а клеченням, шо то 
вішають на Троїцю – палачкою затикали. Оце, як пере-
росте дитина [це місце], переляк проходе. Клечення від 
липи або клена, будь-яке дерево, аби на той день.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ, 
«ПОСТРИЖИНИ»  Як перший крок – «пута різали» – 
ножем між ножками проведеш. У  нас оця десятого 
місяця пішла. Отак вела, вела, а тоді пустила: «Іди, іди 
я каші дам! Іди, іди!» [...] Про перший зубок нічого не 
казали. [...] В год стригли хрещені – хрестик вирізали з 
волоссячком. А волоссячко палили. На кожух [на по-
стрижинах] не садили. Це молодих садять на кожух. 
А дитину просто на табурет садять, хрещений стриже. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Каже, 
квочка вигрібла з-за хліву! В капусті! У мене ця родила 
хлопчика. Двоюрідного брата хлопчик зі мною пішов 

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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у больницю провідувать: «А де взяли його?» – питає. – 
«Та у капусті!» – «Ну, ви з тьотьою Сашею балакайте, 
а я піду ще пошукаю!» Шість год йому було. Ше каза-
ли: «Купили!» [про аїста не казали]. Одна у нас роди-
ла. І  хлопчик ходив в третій клас, і з бабушкою роз-
говор такий. «Мамка купе дєвочку».  – «Та, бабушка, 
мені дєвочка нє нада, мені нема гулять з ким». – «Ну, 
шо купе, то й купе. Я тобі дам п’ять гривен, шо купе, 
чи хлопчика, чи дєвочку!»  – «О,  бабушка, п’ять гри-
вен дуже мало!» – «Ну ладно, Серьожа, я тобі дам сто 
гривен!» А тоді приходе, уже ж мамка приїхала з боль-
ниці. «Мамка купила хлопчика!» – «А як же хлопчика 
назвали?» – «Та Ігорьком. Тепер мені є з ким гулять!» 
[...] Москалі йдуть! [Руські люди в другій дєрєвні]. Ти 
не кричи, а то москаль ще стукатеме. Лягай спи! Більш 
ніким. Бабай – ні, цигани – ні! Бабою-ягою: «Не ходи на 
город, там баба-яга!» – «Та підем подивимося!» «Незя, а 
то й мене вкраде!»

КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Камінь

Записала О. Шелудько 10 грудня 2011 р.  
у с. Камінь Кролевецького р-ну Сумської обл.  

від Шелудько Поліни Василівни, 1941 р. н. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Була одна сім’я молода, родилась 
у них дєвочка, були всі раді їй, конечно. Це була зіма, 
февраль місяць. Так жили тоді, як всі, так по традиції 
надо було похрестить, казали, ну, приблизно десь че-
рез півтора місяця її похрестили, похрестили. А  на 
другий день вона умерла, а перед цим як вона умерла, 
за три дня, три дня підряд хто-то у їх у двір, у дом сту-
кав, ноччю стукав хто-то, і от жіночка ця виходе, пи-
тає: «Хто?» Ніхто не отвічає, ну, як по традіциї, открила 
двері – опять нікого нема, а це март місяць був, ще ж 
сніг був, вона дивиться – слідов немає, під окнами не-
має, ну, зайшла опять у хату, ну, воно на душі тривож-
но. На другу ніч оп’ять также само, оп’ять стука хто-то, 
оп’ять же откриває, ну, молода жінка була, не знала же, 
що нельзя було откривать дом, кажуть, так як вроді… 
пускаєш вроде в хату хворобу чи неприязнь, чи смерть, 
чи хтозна. На третю ніч – так само. Уже всі, конешно, 
були дуже стривожені в сім’ї цим, що шо-то беспокоє. 
На третій день ця дєвочка вмерла. Ну, коли її крести-
ли, то батюшка цей був уже старенькій, і вибрали куму, 
звали її Ріта чи Рімма, як-то так звали, а він сказав, шо 
імя якесь не наше тіпа, і не схотів, щоб вона крести-
ла, і вихватив із товпи людей женщину, а ця женщина 
оказалась беременна. І оказалось так, що і кум був цей, 
должен був кум буть, крестить цю девочку, оказалось, 
що ця жінка від цього чоловіка беременна тоже, він ви-
брав її за куму, за кресну. Ну, от кажуть же всі, що коли 
хтось беременний, допустім, нельзя крестить. Може, 
так воно і получилось? Може так, може не так – хтозна? 
Так балакають, бог його знає? Ну, а потом после цього, 
до цієї жіночки, мами, приходила, пришла якась незна-
йома жінка, і їй приснилося, сон, що приходе цієї жінки 
свекруха, приходила і каже: «Сходи до цієї жінки і ска-
жи, щоб вона не їла яблук до Спаса, потому шо її дочці 
там… усім дають дітям, а її дочці не хватає яблука». І ця 
жіночка, вона перестала їсти яблука. После того родила 
ще двох дєток успішних, хорошо, живуть і, дай Бог, їм 
всім благополуччя!

ЛЕБЕДИНСЬКА  
МІСЬКА РАДА

с. Токарі
Записала Н. Бенько 19 червня 1996 р.  
у с. Токарі Лебединської міської ради  

Сумської обл.

ВАГІТНА ЖІНКА  Був пожар тут, а жінка ходила бере-
менна. І вона взялася за ногу, за свою, за ногу взялася, 
і дитину тіки родила – і так і осталася, отак рука; і ота-
ка, ну, ви понімаєте, так, як ото ж родила ж, кажуть, 
так ото, так і осталася. Ну, отак просто, не то шо паль-
ці – отпечатки, а просто п’ятно отаке красне, і пожар, 
пожар  – красне таке  – ні синє, ні те, а красне. Ніззя 
браться за щось таке; побачив шо небудь – і не берися. 
Ну, і робить ніззя ж у празник. Кажуть, у празник ніз-
зя, тоже на дитині отражається. І ото ж діти родяться 
й каліками, ніззя робить.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Значить, оце у моєї рід-
ної бабушки родилися двойнятка. А вона й каже, баба: 
«Вони, всьо равно своєю смертю не помруть». І так і 
получилося. А воно якось там пуповина зав’язалася, 
шо та каже: «Вони своєю смертю не помруть». Так і 
є. Та дівчинка повилась, уже замужем була, а хлопець 
втопився. Ото так примічали, знаєш? Хтозна, як вона 
вже знала, як вона примічала, в нас вона роди прийма-
ла не одні. І кажуть: «Хай баба Марчика подивиться». 
То це ж як вона в положенні ходить, погладить, чи 
правильно лежить вона.

БАБА-ПОВИТУХА  [Хто був цією бабою-повитухою?] 
Прості, прості, не те, шо там якісь там чи те… а про-
сто з себе так, як кажуть, од Бога дар даний. Кажуть: 
«вона бабувала». Не кажуть «приймала роди», а ка-
жуть «бабувала». Так ото треба, шоб бабувала, їй тре-
ба там дать – чи на спідницю, чи на кохточку, чи пла-
точок. Це давали всігда ж.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Та 
це ж в собачках купали [череда]. І то дітей купали, як 
ото, діятез тепер називається, а тоді раньше – золотуха. 
Так оце в череді купали. А так вобще – у чистій воді. 
Може, дехто купав і те, ну… Я це так, як знаю. [Чи кла-
ли у воду прикраси?] Ні. [...] Не знаю [чим допомагали]. 
Ні, ви знаєте, раньче й небуло такого случая смертель-
ного. Зовсім. Діти мерли дуже, дуже після того. Вони ж 
не лічились, тепер – так, бачите, все ж, як тіки те й – і 
до врачів. А раньше ж… А там доживуть. Молитву про-
читає і замове. Ну оце євангелісти цього не понімають.

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Курган
Записала З. Гудченко 1996 р.  

у с. Курган Лебединського р-ну  
Сумської обл. від Мухи Є. А., 1913 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Ось моя тьотка… на Різдво іти до 
церкви, і люди – повна хата. Одірвав [хтось на свит-
ці ґудзик. Вона] вхватила голку: «Пристібну хоть раз, 
хоть і Різдво, нічого вдягать». Так вона пристібнула. 
І найшлась дитина, отут на губі, як ґудзик. І вже й ви-
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різали. І вона така, як я пошти шо. І вже хоть і виріза-
ли, все равно знать. Оцього вагітній жінці не можна 
робить – єслі буде красти, така й дитина буде. [На по-
кійного не можна дивитися].

БАБА-ПОВИТУХА, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИ-
ТУХИ, ПУПОВИНА  [Жінку, яка допомагала при по-
логах, називали] «баба, шо дітей лове». Тепер гіпнози, 
а раньше ті баби були. Один чоловік поїхав по бабу, по 
другу, дальше – та, мо’, справніша. Та їхав пруз неї, так 
її сучка як напала, та плигає прямо на санки, а він везе 
роди шукать. «Скоро лупитиме», – кричить жінка. [...] 
[Щоб полегшити пологи жінці, її] кругом стола водять, 
а нічо ж не пособлять. [...] [Пупа зав’язували дитині] 
коноплями. Крихітку… таку ниточку та й зав’язували.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА  В купіль клали 
дитині [трави], щебрець рвуть, лепеху рвуть. Воно й 
пахуще. В такі колючки позбивають і зав’яжуть його. 
І оце дитину купають і на його кладе. Воно мнякеньке, 
і ото купають. Та й співають: «Купалась чи в любист-
ку, чи в шавлії. За тобою серце мліє». [...] Колись отакі 
рамці отак перепнуть мотузками і, як у кого є дебела 
[нерозбірливо], під спід, шоб не текло на пол, а там 
підкладали подушку солом’яну чи з сінця.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  В куми запрошували рідних, а то й 
нерідних. Як боліє, кажуть: «Іди, як стрінеш, так пере-
купи – ростиме». Я сама перекупала – виросло. Ну, в 
мене дочка дитина, а ви в мене христили дитину. Ну, 
вже воно підросло, а єсть в мене змога, я платок вам 
хороший дала. Є  в мене платок ще кумський. Куми 
платок. Вони звались «салхветочні», чорні. Так мені 
вже тьотка оддала. Так я перерізала на четверо, трьом 
оддала, а четвертий оставила, величенький, ше й за-
пиналась. [...] Як хрестить, то дитину несе хрещений і 
хрещена, а як коли – баба, та, шо лове. [Як несли дити-
ну до церкви], клапоть полотна одрізали на виріст. Це 
мене бере в куми, од полотна одрізає, оце отак увишки, 
шоб така дитина була немала. Одрізають і оце вгорта-
ють, і христять. [У церкві дитину тримає] кума – хоч 
хлопчика, хоч дівчинку. [На хрестини їли], шо людина 
зможе: пшоняники, млинці, холодець, капуста. [Пода-
рунки кумам] послі купують, не тоді. А, «крижмо» це 
звалось, я вже й забулась. Куму окупать, окуповується 
мов: або сорочку чоловікові, а жінці шо-небудь, дава-
ли і платок…

Записала Т. Зубрицька 16 червня 1996 р.  
у с. Курган Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Зміяк Варвари Павлівни, 1920 р. н.,  
родом із с. Червлене Лебединського р-ну  

Сумської обл. (у с. Курган мешкає з 1976 р.)

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ 
ДИТИНИ  А  то вже роди принімала. Піду на брига-
ду, хлопці сміються. А  бригадир каже: «Ви пойміть, 
одна коняка на бригаді, одна машина на Червлене, хто 
буде везти? Ви моліть Бога, шо такі люди трапляють-
ся». Прибіжать до мене: «Бігом біжи, спасай». [...] Та 
горстку конопель взяла, обшморгала і зав’язала. Шо 
в мене шовкові нитки були?! [...] Купала в травах. Лю-
бисток, череда. Та ще любисток, як на клечальну не-
ділю, да з церкви, набереш. Кидаємо хлібчик в воду. 
[Чи воду з мізинця даєте?] Даєм, ще з купеля. Це ж 
правда. [Куди воду виливаєте?] Десь, шоб там люди не 
ходили. Це моя мама так робила, бабушка так робила. 

[Як замотували дитину після купелі?] Пілку з сорочки 
видере та й замотає.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, КУМИ  Вже як шість 
неділь пройде, [породілля йде до церкви]. Йде з дити-
ною, коли похрищене. [...] Родичів [за кумів беруть]. 
По одній парі. В одного було багацько дітей. Сміється, 
каже: «Оце баба каже, піди [попроси] стрічнього куму 
і кума, бо шось нам не везе і не везе», – так насміхавсь, 
шо багацько дітей. Стрів першу мене: «Оце ти будеш 
кума». Треба було кумою йти. Як вмирали діти, то 
брали стрічних кумів. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Младенчеське – це таке, шо уко-
лами не підчиняється. А тільки шептанням. Дитинка 
падає, глаза закачує, тягне її. Температура до сорока, 
тягне судорога. Як пороблять уколи, може параліч 
розбити. Везуть все до бабок. До мене аж з Сум везли. 
[Чи можете ви розказати?] А Бог його знає… [Епілеп-
сія.] Як ще нема семи год, її шепчу, молитву читаю, 
а тоді беру волоссячко навхрест вирізаю, а тоді беру 
красну ниточку, міряю рост, а тоді завірчую десь у од-
вірка і осиковою палочкою, шо у ворота встромляєть-
ся, забиваю. Це з переляку дітям. І нігтики, і волоссяч-
ко [зрізаю].

с. Михайлівка
Записала Н. Бенько 18 червня 1996 р.  

у с. Михайлівка Лебединського р-ну Сумської обл.  
від Василенко Ганни Іванівни 

ВАГІТНА ЖІНКА  Як колись в печі топили, то на вогонь 
же ж і дивились, пєчі, руські печі. А хоч українські, 
чи як там сказать. Кажуть, руська піч. То, кажуть, як 
злякаїсся чого-небудь, так не нада таке завидне місто, 
що, ну… Я один примєр знаю такий, шо одна жінка 
вагітна ходила, так вона як злякалась, то так як ухва-
титься за пику і… Вона то вже зросла була, я її стала 
знать, так оце – отут, не в мою міру, на пиці – таке, 
як миша, і таке, похоже на мишу, і ще так і хвостик, 
і волосинки ростуть – прямо точна миша. Коса в неї 
хароша була, а так – і ходила запнута. Коса така була, 
шо кожен ходив би розкритий, а через оте не можна 
було… У дитини. Женщина це в нас отут. Ходила ва-
гітна. І десь був пожар. І злякалась вона пожару, а на 
дитині отразилося. Це Палкушина Лідка. І на щоці – 
така й щока припухша й така вся синя, вроді мов на 
їй дим. Її оперірували. Ну, а вобще такий конфуз є на-
віки. Ото таке. Тоді ще, кажуть, як ходе вагітна жінка, 
так на похорон не можна ходить, ото в особенності 
як батюшка праве похорон, так ото тоді не нада, шоб 
слухали ті молитви по покійнику. А в нас баба Катря 
як вмерла, а Варка ходила за Миколою і вже пошти… 
Ну баба вмерла в марту, а вона Миколу родила, Варка, 
у маю, уже врем’я багато було. Так баби отут на хвірт-
ці завернули: «Не йди на похорон». Ну, вроді может 
замерти, чи шо там таке. Ото з переляку можеть на 
дитині… Або як ходе вагітна… Жінка в нас одна хо-
дила, Недоїдчиха, і в празник вишивала рушник. І чи 
знала, чи не знала, може, шо празник, і вишила, зна-
чить, рушник – саме розу вишивала – і в дівчини на 
щоці – родилась дєвочка – і на щоці точно – розова 
роза. Оце таке. Тоді ще одна, Шурка Слабиха, ходила 
важкою Василем і каже так: «Ішла десь, а дві вишні на 
вишні висять…» І таке вроді вкрала вона ті дві вишні. 
Ага, дві вишеньки вкрала. І  отак, не в мою міру, на 
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голові, харашо, шо під волоссям, по ці пори дві ви-
шеньки є. Так, як ото ж вони висять укупі, так. Ото 
красти не можна. Ото таке. Оце такі примхи. Це не 
те, шо сказка, а це точна биль. Да, дійсно. Оце ж як 
вона рушник вишивала, і їй десь бабки сказали – вона 
ще малесенькою була – сказали бабки, що виплутай 
ти те, шо нашила тоді, виплутай той рушник – і воно 
зійде. І зійшло в тій дівчини на щоці. Ото таке. І зі-
йшло. І тепер обикновенна вже женщина ж, видать, 
вона. Нема нічого, чисте личко. Ото таке. А тут, знаю, 
в Лебедині, я її давно-давно знала, ходила одна жен-
щина – одна щока нормальна, а одна така, як ото роз-
ова пивонія є. Як пивонія. На всю щоку пивонія. Так 
я колись людей питала в базарі, такі, що з нею зна-
комі. Кажуть ото, на матір вроді ж пятно нада, шо хо-
дила ж вагітна і вкрала пивонії, а дівчині ото на щоці 
на всю жизнь осталось – так точна пивонія. Ото таке. 
Таких предметів багато, таких багато.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  Бабки приймали. 
Обикновенна бабка така, шо вона… Ну, вчиться вона 
не вчилась, сміливі люди є. Є  такі, напримєр, оце я 
прожила вік, держали ми сім коров, а як теля родиться 
в корови, так мені лучче з дому йти. А є люди такі, шо 
прудкі, шо і помагають, і там… так само, як і акушери, 
і там тече [?] баришня – проход роздвигають, це. Отак 
само і дітей баби приймають. І пуповину зав’язували, 
а є жінки такі бідові, шо й самі зав’язували пуповину 
своїй дитині. Як казала Макаренчиха: «Мені, – каже, – 
дитину вести, як курці яйце нести». А друге мучить-
ся. Оце нас в матері було три дочки й син – четверо. І 
одна бабка – баба Кириловична – усіх нас приймала. 
[Повитусі давали подарунок] Так, як і тепер, із рода ві-
ков – чи на кохту, чи на спідницю. Ага, якусь тканину. 
Я ж кажу, так і як колись, так і тепер. І так її і звали – 
баба-повитуха.[...] [Чи чули, щоб дівчині відрізали 
пуповину на гребені, а хлопцям – на сокирі?] Цього не 
було. Вобще не знаю, не чула я цього.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Купали в чому? І в любист-
кові, і в м’яті, і купали… Де люди багатші були, було 
золото, так, де маленькі дітки, підкладали ще золото 
туди. Ну, чи щоб щасливий був, чи шоб хтойзна-шо. 
А у купель составляли там, клали там всяку траву: й 
щебець клали, й мняту клали  – це хто заботився, в 
кого времня було. Або багатиня яка, в нас так не дуже 
докупувались, бо треба було на роботу ходить… Ото 
таке. А як, напримєр, дитинка така слабенька, так ото 
в травах, оце череду клали, зілля ото в череді, і воб-
ще од якого лиха, тоже; в особенності, як золотуха, 
так у череді ж ото купають люди. І в чистотілі. Всяке 
таке є ото знахарство чи… Та воно й помагає. У мене 
племінниця у Харкові живе, хлопчик родився, і все 
так нормально-нормально, та чи канхветики, чи шо 
спортили. 

Записала Т. Зубрицька 18 червня 1996 р.  
у с. Михайлівка Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Машиної Софії Данилівни, 1912 р. н.,  
та Харченко Тетяни Митрофанівни, 1905 р. н.,  

родом із с. Байрак Лебединського р-ну

ПУПОВИНА, ПОЛОГИ, РОДИНИ  [Чим пупик зав’я зу-
вали?] Конопельками. Як дівчина, пупик ховала мати 
в скриню. Виросте, шоб пуп розв’язала, шоб шить на-
вчилась. А як хлопець, то я не знаю. Як народиться, 

бризкали святою водичкою. Як заболіє. [...] Як дити-
ну зродить, парили матір в діжці. Діжка велика, води 
наливають. Баба гріє воду і купає ту матір. В той же 
[день, коли народила]. Кажуть «пішла купать поро-
дільні». [...] [Коли приходили провідувати породіл-
лю?] І на другий день.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, СПОВИВАННЯ ДИТИ-
НИ, КОЛИСКА  [Чи клали у купіль дитини якусь 
траву?] М’яту, материнку. А  зімою нічого. [Чи хліб-
чик кидають?] Я  не знаю. [Чи з  мізинця дають воду 
дитині?] Не знаємо. Купаємо та й усе. [Куди воду ви-
ливали?] Де-небудь під тин, шоб не топтаться. [...] [За-
мотували дитину] в ганчірки в полотняні. Мотузком 
перев’язували. Повивач. Окрайка. Поясок, шо під-
перізувались. І  дитину в’язали. [...] [У  чому колиха-
ли дитину?] У  колисці. Як ночви і чотири вервечки. 
В гору повісиш і колишеш. Гвіздок забивався. Тоді, як 
найшлось, так ідеш робить.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  [Кого ку-
мами брали?] Кого намітили. [...] [Хто ніс дитину на 
хрестини?] Кума. А тоді як христять, кум держить на 
крижмові дитину, а батюшка читає. Постриг, олив-
кою помазав, вмочав у воду. Витяг, положив кумові на 
руки. Почитав. А тоді кум оддав кумі. [...] Кумів гука-
ють, родичів. Борщ, капусту варили, локшину варили, 
кисіль. Не так, як тепер. І не без м’яса. Чи курку за-
ріжуть. [Чи несла баба кашу в горщику або ще щось?] 
Ні. Ще бабі дарували.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Коли вводять по-
роділлю в церкву?] В шість неділь. Після хрестин. Іде 
мати до церкви, несе дитинку. Батюшка перехрестив, 
поцілувала мати хрест і повів до вівтара. Як хлопчик – 
бере на руки і несе у вівтар, кругом престола обніс, 
тоді вийшов, на дверях положив. Далі – мати хай бере. 
А як дівчинка, дівчинки у вівтар не вносять.

с. Рябушки
Записав М. Корнієнко 20 червня 1996 р.  

у с. Рябушки Лебединського р-ну  
Сумської обл. 

 від Котенка Михайла Миколайовича, 1911 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Чотирнадцять душ. У бать-
ка чотири сини було. Чотири, дві невістки. Бать-
ко мій вперед оженився  – четверо дітей, батько й 
мати – шість душ там нажили. Дядько Петро оженив-
ся – другий син – дядько й дядина, Дмитро, Марфа й 
Галька – п’ять. П’ять і шість душ – дванадцять душ[?], 
дві – тринадцять, дядько Ілько – чотирнадцять і дядь-
ко Іван – п’ятнадцять. А дядька Ілька забрали в пєт-
надцятом годі і розстріляли.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Крещеному батькові оце 
на Святвечір, завтра Рожество, а сьогодні несуть, ка-
жуть: «поніс вечерю». Крещеному батькові і крещеній 
матері. Несе вечерю, ну, закон був такий: рибу, зна-
чить, зжарять та рибу несуть. А тепер же риби нема 
такої, як було. Ранше риба така вдовщ та широка. 
Рибу жарить, туда олії. Понесе, там хрещений батько 
грошей дасть та канфетів. А  нічо [не казали]. То те 
прийде, каже: «Хресний, ми вам вечерю принесли». 
А кресний каже: «Ну й харашо, молодці, – каже, – шо 
принесли хрещеному батькові».
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с. Шпилівка
Записала Н. Гаврилюк у листопаді 2006 р.  

у с. Шпилівка Сумського р-ну Сумської обл. 
від Ведь Галини Яківни, 1946 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  На 
празники́ ж не роблять. По дорозі як ідеш, нельзя 
їсти  – буде дитина криклива. Не ходе беременна на 
кладбище, незя, шоб не було померше дитя! [...] Ко-
лись мама розказувала про бабу, яка робила те саме, 
що врачі. Там [у Недригайлівському районі, за сімде-
сят сім кілометрів] була баба, тут немає. Як оце хреще-
на мати, так само і баба. А тут немає такої баби. А у нас 
там ту бабу празнують: оце, як хрещена, так і баба. Цю 
бабу на свадьбу приглашають, вона на посаду ́ сидить. 
Це до цього часу! Беруть її із родичів або вибирають 
з сторони бабушку. У неї такі ж функції, як у хреще-
ній, – подарунки дарять. Як отмечають день рождєнія 
дитини, обязатєльно гукають бабу. І баба [вона], поки 
аж дитина не одружується. Баба – це велика річ! [...] 
Мене моя мама родила сама на печі. Нас було четверо 
у батьків. Батько зав’язував сама пупа. Тут чи не було 
баби в той момент, чи полякалися – після войни ро-
дилася, в 1946 р. І батько сам зав’язував. Як їде поро-
ділля з роддому, дарує акушерці обязатєльно: чоловік 
як забирає, букет цвітов несе чи торт несе, чи велику 
коробку конфет, іноді – коп’як [гроші]. Її не запрошу-
ють на хрестини.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Обязатєльно сейчас кутю 
модно носить. Діти до баби, до хрещеної, а раніше 
ніби не було так! Носять кутю на Святвечір  – кашу 
варять перлову, мак туди, ізюм. Заправляють узваром, 
щоб жиденьке було. Пироги несуть. Як коли діду  – 
то і чекушку несуть. Ідуть же до дєда і до бабушки. 
А вони, коли їх поздравили, чи кофту, чи рубашечку, 
чи рублями дарять. Дитині ж запомніться подарунок 
дуще, чим гроші – це сяке-таке, розвіялося. А тут та-
кого обичая нема. А у нас там село Курмани – далеке 
було од районного центра.

РОДИНИ  Як вертається додому, приходять гості. Стар-
ший і старша, шо були свідєтєлями на свадьбі, ро-
дичі. Шо сообразят випить, закусить. Це називаєть-
ся  «мо ́чена». Приходять пуп мочить, на «мо́чени». 
А там [у Недригайлівському р-ні] я не пам’ятаю, шоб 
було. Приходять і жінки, і чоловіки – це до хрестин! 
Несуть дитині чи распошоночки, чи пельоночки, по-
лзуночки. П’ють, холодне варять, ковбаси, петушка 
ріжуть, як обично. Вітають матір з народинами, з ди-
тиною, шоб не боліло, росло щасливе. На «мочинах» 
п’ють, гуляють, а маля собі лежить. Ще кумів нема. 
Кумів назначаємо, як хрестимо.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ім’я вибирають на свій погляд. 
От ми, наприклад, у мене син родився – Сергей. У нас 
в роду вобще не було Сергіїв. А  вобще воно [ім’я] 
вибирається переодічеські. Як запускали Юрія Гага-
ріна  – всі пішли Юри. Тоді пройшло врем’я, пішли 
якось Сергеї – у того Сергей, у того. А родився він у 
нас на Прокіп’я (22 липня). Бабушка, їй під сімдесят 
літ, сказала: «Ви б лучше назвали Прокошою». Зараз 
современні: був Радіон – тепер Радічок, Дмитро – те-
пер Діма. Старі імена – Яків, престаріші – Іван, Мико-

ла. А зараз, років десять дєвочек – Юлії, Анічки, Ріти. 
Внучку мою звать Юля, бо модне. Олег – модно. Шоб 
красивіше, приятніше.

ХРЕСТИНИ, КУМИ  Ми хрестили в місяць-два. Є зараз 
тут церква – низька, холодна. Ми хрестили в Сумах. 
Раньше було, шо і через тиждень хрестили, як хворо-
блива дитина. Казали, надо ото обов’язково хрестити 
в церкві. Їдем хрестить, куми і батьки ідуть. Обяза-
тєльно дитині чіпляють булавочку жало ́м вверх – це 
обязатєльно, щоб не сглазили, од сглазу на першу пе-
льоночку десь снаружи заколюють. [Кумам казали]: 
«Ми рішили, шо ти будеш кумом, а ти кумою! Со-
гласни?»  – «Согласни!» Несуть подарунки і крижмо 
хрещена мати несе. Сейчас це обикновєнна простинь. 
А тоді, раніше була дєтська простиня невеличка, шоб 
у ту простинку замотать. Це від хрещеної матері пер-
ший дарунок. І везуть хрестить. Там держать хреще-
ний і хрещена, а рідні батьки в стороні. Похрестили. 
Вертаються додому. Це вже застілля  – хрестини. Всі 
запрошені. В селі не заведено, шоб ходили без запро-
шення. На хрестинах куми найголовніші, несуть кра-
щі подарунки. На хрестинах пьють і гуляють. Їдять 
все, шо на столі. Починають з холодних блюд, з чарки: 
«Ну, давайте вип’ємо за новорождьонного!» Випи-
ли. Ставлять картошку, катлєти, м’ясо: «Давайте ще 
вип’ємо!» Ще випили. І так до «сьомого крику». П’ють 
і співають. Гроші для дитини не збирають – це аж на 
годовщину. Назавтра приходять похмеляться та й все! 
[...] Це на свій погляд [вибирали кумів]. Ми взяли тих, 
шо були на весіллі. А взагалі є і родичів беруть, хто 
сусіда – хто нравиться. Беруть одноліток. Куми – це, 
щитати, другі батьки. Не дай Бог, хтось уміра чи якась 
трагедія з батьками, хрещена должна робить те саме, 
шо родна мати. Доглядать должна! Та яке там догляда-
ють!!! Але так положено! Я таких прикладів не помню, 
але так люди говорять. Я не сказала, шо обирають ку-
мів так: якщо молода дівчина, незаміжня, то должна 
першу дитину хрестить тільки хлопчика. Дівчинки 
вона не має права хрестить. І навпаки. Оце у нас так 
получилось. Була у нас вчора наша кума. Оце дєйстві-
тєльно я – стрі́чена кума. Умерло у них дитя, було хво-
робливе, десь місяців сім прожило, порок серця. Ми 
дружили. І пішли ми на похорон. І нас во время по-
хорон вона зразу пов’язала: «Я хочу, шоб ви були моїй 
дитині хрещеною матір’ю, а Гриша Бойко – хрещеним 
батьком». У неї, у цій дитині, взагалі не було хреще-
них батьків, все думали: виживе, не виживе. Сказав 
батюшка, шо я її отпєвать не буду! І вона нас у той же 
день пов’язала – мені кусок матерії, а кумові – сороч-
ку. Я прийшла на похорон, вона і каже: «Я тебе хочу 
взять за куму, а Гришу Бойка за кума! Ви согласни?» – 
«Да!» На хрещення нельзя одмовлять! І вона тому 
сорочку дала, а мені матерію. Просто в руки дала, а 
зветься  «пов’язала»! Тоді був батюшка і поховав ди-
тину. Оце кумів назначили тоді, вродє як «назначені 
батьки». І ми до сьогоднішнього дня дружимо, ходимо 
до їх, а вони до нас, вже цього Колі двадцять сім год 
немає. Є в їх ще діти. Но це був самий меньшенький 
хлопчик. І в поминальні дні ми ходимо до них чи так 
десь, Новий рік стрічаємо. Отак покумалися! І  по-
старовині я її кумою називаю, і на «Ви»! Вона, може, 
років на три-чотири старше, но так треба по закону! 
В церкві батюшка казав: «Ви повинні ку́ма й куму́ зва-
ти на “Ви”! А між собою люди на “ти”».

СУМСЬКИЙ  РАЙОН
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ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Раньше ж бабки лічили. Якесь 
заболіваніє  – несли до бабки. Бабка дитину нехре-
щену не бере! І у нас же таке було. Син наш заболів, 
хтозна, шо таке. Кончається дитина і все! Носили 
до діда, і він шептав. А  син ночами не спав. Прине-
сла до діда. Він мені сказав: «Ти ж, дивися, не тронь, 
поки сам не проснеться». Принесла додому, він сутки 
спав. Я до нього вечором побігла: «Щось таке, дитина 
спить і спить». – «Він так і должен спать!» Тоді про-
снувсь, ніби нічого не було! [Як таких дідів у вас на-
зивають?] Шептуни, знахари! В  дитини молочниця 
була, баба каже: «Ти своїм волоссям потри і пройде!» 
Я пробувала – помагає! У нас тут є одна бабка, вона 
дєйствітєльно шептала, як в дитині щось запущене, 
не проходе  – медом маже, алоє. Як переляк  – бабка 
шепче. На Визирів (село від нашої сільради) возять ді-
тей. Така дуже толкова бабка. Вона виливає і волос. 
Оце, як соняшниці, тоже  – у животі бурчить, набу-
хає живіт, понос, і бульчить, і бульчить – везем до її. 
Вона ставить кувшин, обикновенний кувшин, туди 
кладе пшеничного колосся, і шось вона шепче. І вона 
стільки шепче, скільки ота вода в кувшині бульчить. 
Як перестає вода в кувшині бульчать, дитина засипає і 
привозиш дитину додому – вродє нічого не було. Вона 
і коров ліче, і людей ліче, і дітей. Шось трапиться, ка-
жуть: «Повезіть до крайньої!»  – вона там в крайній 
хаті живе. Вона з природи людина дуже добра. Вона 
може і одробити, як пороблено. Корью боліли  – ви-
сипи на лиці. Але у нас медпункт був, сестри були: 
фельшер – старша була, акушерка – по діткам ходила. 
І зараз два-три рази на місяць приєзжа дєтський врач.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Я не виводилась. Я і 
не була комсомолкою. У  мене прадєдушка був єван-
геліст, і мене не прийняли ні в жовтенята, ні в комсо-
мол  – нікуди, галстука не носила. Хоча я цього пра-
дєда не знала. Євангелісти купками собирались. [Чи 
зараз здійснюють обряд уводин породіллі в церкву 
через сорок днів?] Ні! 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
Тільки кожна дитинка перші шаги ступає, мати долж-
на положить на землю лєнточку чи нитку  – «путо», 
шоб не путалась дитинка. Оце як вона ступа, вона 
бистренько цю лєнточку перерізає і викидає. Кажуть: 
«Пута дитині перерізали, щоб пішла вона!» [...] Як 
перший зубок [випадає], кидає мати через плече, че-
рез сарай, шоб ніхто не шукав, каже: «Мишко, мишко, 
на тобі костяний, а мені дай золотий!».

«ПОСТРИЖИНИ»  На рік, як виповниться дитині рік, 
приходять родичі. Дитину сажають на стулі, отак, як 
я сижу [перед вікном біля стола]. Стоїть велика миска. 
В миску кладуть ручку, гроші, книжку, як хлопчик, то 
машинку чи шось кладуть. Для дєвочкі можуть куклу 

невеличку покласти. І дитину нахиляють. Шо ж вона за 
перше во́зьметься?! Як узяла ручку, значить, бухгалтер, 
якоюсь грамотною буде, як гроші, значить, бізнесме-
ном, грошовитим буде. Як машинку, то шофером, як 
куклу – воспітатєль чи вчителька, буде до дітей більше 
прив’язана! Оце на год – «пострижени». Навхрест стри-
жуть. Стриже в основ ном кум. Кума держе носовий 
платочок і отдає матері. Мама собірає оце ж волоссяч-
ко у платочок і береже. Вобще, кажуть, хоч з взрослого 
чи з дитини волос, як стригти, нельзя кидать, щоб топ-
тались по ньому ногами. Раньше казали: «Положи під 
кучеряву грушу, шоб кучерява була». Палити нельзя, бо 
голова болітеме все життя. Печуть пироги обов’язково 
на пострижени. Ми близько коло города, то у нас більш 
современніше – обикновенний пирог печуть.

с. Яструбине
Записала Н. Гаврилюк у листопаді 2006 р.  

у с. Яструбине Сумського р-ну Сумської обл.  
від Шрамко Антоніни Кузьмівни, 1923 р. н. 

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ  Ну а як же. Були [пови-
тухи]! У Маруські народився син. І назвали Віталієм. 
Це було у 1940 году. До 1940-го ще були повитухи. 
А роддом став, навєрно, став у 1938-м. Уже раскулачи-
ли. Пуста хата там осталась – там став роддом. [Куди 
пупок, місце дівали?] В мене не було, то і не знаю. [...] 
Кума должна нести ́ подарки. На родини ходе і в род-
дом. Як додому заберуть, то додому прийде. Це роди-
ни зветься, тільки жінки приходять. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  [Скільки беруть 
кумів?] Одну пару. Чужих беруть, приятєлєй. Одні на 
всіх дітей. І раніше так було. В мене оце одна крьосна. 
Ну, в нас так, а може, де інакше. [...] Хрестіни, як хрес-
тять. А на хрестіни уже і чоловіки ідуть. Готовлять усе: 
і пиріжки, і сметану ставлять. Пиріжки не роздають, 
гроші не збирають. Хрестила ж я, набрала матерії 
харошої такої для хлопчика, називається «крижмо», 
щоб пошити що-небудь, рубашечку. Оце я була та всі 
свої були, приятєлі свої. Приготовлено все так, як на 
іменини. [Чи була на хрестинах баба, шо перший раз 
купала дитину?] У мене бабушка була, то вона все ба-
бувала. Та я не знаю, купала вона чи ні. І мати бабува-
ла, а не купала. А за пупа я не питала її. [...] У год кум 
кресний стриже. Волоссячко, не знаю, куди дівали.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Аня 
мені розказувала, каже, Коля питає: «Бабушка, 
де я родився?»  – «Та у капусті».  – «А  ти де?»  – «А  я 
у картошці!» [...] У  нас була тут Наталка Багно-
ва, а вона була больна, у неї приступи  – епілепсія. 
Дак казали: «Он, Наталка Багнова!» То ми боялися.  
Тільки так.
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БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Дністрове

Записали О. Поріцька та І. Щербак 7 жовтня 2011 р. у 
с. Дністрове Борщівського р-ну Тернопільської обл.  

від Івасюк Анни Михайлівни, 1938 р. н.,  
Юрців Марії Семенівни, 1936 р. н.,  

Б’ялковської Надії Михайлівни, 1942 р. н., 
 Кривецької Ольги Мирославівни, 1970 р. н.,  

Кривецького Богдана Богдановича, 1964 р. н.,  
та Дмитрик Марії Михайлівни, 1970 р. н. 

ПОЛОГИ  [Де раніше жінки народжували?] Дома наро-
джували. Ну а як?! [Що з собою приносила баба-пови-
туха?] Нічо не приносила. Просто вона молилася. [Чи 
приносила баба-повитуха зілля якесь?] Я за це не знаю. 
Цего ми не знаємо. Може, так було ще раніще. Просто 
приходила до породіллі. Колис було, я знаю, як котрас 
жінка довго не могла уродити, то були законниці [мо-
нашки]. То казала бабка Іва́нічка моїй мамі, як Місько 
[родич оповідачки] родивса. А жінка – то чекає, поки 
си уродит, бо так нічого не знала добре, [що робити]. 
Та й каже, шоби запряг Іван коні та привіз зако́нницю. 
Та й законниця прийшла, та й подивиласа, та каже: 
«Так ви ж чекаєте, ви не видите, шо є проблеми?». Вона 
така була відважна, шо ішла, та як дитина ся родит, то 
перев’язала пупок. Тогди багато дітей так родилоса. 
Навіть казали пшенишний. А чого «пшенишний» – бо 
вона в пшениці уродила. Пішла у поле та й принесла 
в подолках дитину. Я вам вже розказую те, шо з роз-
повідів. А було, шо почала родити, ніколи вже було за 
бабов іти, та й дитина си уродила, та й все. А кажут, шо 
ішла якас була, Донка називаласа. Та й пішла до Звени-
города. В Звенигороді були млини, а вона взяла вузлик 
на плечі та пішла до млина. Ну та й вітти йшла, а по 
дорозі був камінь, то за той камінь зайшла та й уро-
дила дитину. Та й вона дитину у запаску закотила – бо 
то запаска [фартух] була, го́рботка [спідниця], – та й 
вузлик на плечі, та й пішла. [Чим вона пупа відрізала?] 
Перегризла. Отак о, як я вам кажу. [Чи був у вас такий 
звичай, щоб після народження дитини залежно від її 
статі висаджували дерево?] Нє, таке не було. А Павло 
Іванович, бувший голова сільської ради, як в нього 
родився внук, висадиў дуба. [Чи він місцевий?] Так. 
[Чи робили щось, коли народжувался дівчинка?] Я не 
знаю. Тоді ше, може, було борше, але тепер усі обряди, 
то лиш з розповідів знаємо. 

БАБА-ПОВИТУХА, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ, РО-
ДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ  [Хто пологи при-
ймав?] А то була така спеціально жінка одна, шо все 
її кликали. [Як її звали?] Я шос не пам’ятаю. Баба-по-

витуха. А у нас просто казали «баба». Мене приймала 
баба. Мені вже сімдесят шість, я забула, як її називати. 
Баба Меланка – казали. Як ішла, то хотіла, шоби її ніх-
то не видів. Аби, не дай Боже, нігде заглянула, шо вже 
ідут до тої, та й пристріт – тогди вже не могла вродити. 
А ше як якас дівчина, то все не хотіли, аби за ними ди-
вилися. Так тихенько ішла. Ішла, казала, так до моєй 
мами: «Іду спитатися, чи вона не має яєц під квочку чи 
качачих», – аби не знали, [що вона йде приймати по-
логи]. [Чи говорили, що погано було зустріти дівчину, 
через те, що буде пристріт?] Так. Так говорили. [...] Ка-
зали, шо як іде баба приймати роди, до борше дивить-
ся під вікно. І вона зразу виділа долю тої дитини, котра 
ро́диться. [...] [Що законниця робила, якщо жінка не 
могла народити?] А законниця прийшла та казала за-
гріти води. Та внесли цебе́р, поклали її в той цебер, та й 
дитину обернула – поперек стояла – так, як медсестра 
тепер… Законниці були так, як ті лікарки́. Їх знали, то 
до них ходили багато люди, аби вони лічили, аби вони 
там шось сказали, чи шо? І уже вродилася та дитина, – 
так розказувала Марії Іваню́чки мама, – та й замотала 
дитину, а дитина кричит, а вона каже: «Не дитину си 
рятує, а борше ратуймо дівку – породілю». І вклякну-
ла, і всі повклякали, молиси. 

ПЕЛЮШКИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Мали такі 
пеленочки́. З сорочок видирали. Були такі полотняні 
сорочки. Добре си носили. А вже як сі дес продерла, то 
такі півочки ́ робили. І в ті чистенькі замотували. Такі 
спрані сорочки – дуже м’якенькі. [Чи мало значення 
в чию сорочку замотати дитину – батькову чи мате-
рину?] У нас не було так. Чогос я такого не пам’ятаю. 
Не мало значення. Чисте шоби було – дитину завили 
та й все. [...] [Коли вперше купали?] Зара відразу ку-
пали. Перше ку ́панє баба купала. До того ку ́паня пер-
ше гроші кладут. За то шо перший раз скупає, то за то 
їй платя́т. Багато так казали, шо у зіллю купали. Лиш 
мене мати в зіллю купала і научала зводить людей. 
Знаєте, така пісня була: «Чи тобі циганка наворожи-
ла, чи чарівниця? Ні чарівниця, ані циганка, лиш мене 
мати в зіллю купала і научала зводить з ума». Чули?

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ка-
зала мені так сусідка, шо багато було дітей в сім’ї, а де 
в кого не було багато. То казали, шо той, у кого нема, 
то чоловік шанує жінку. Чули ви таке? І обов’язково 
сини лишалися дома, а дочки ішли за невістки. [Якщо 
в сім’ї не було дітей, то могли брати собі від багато-
дітних родичів?] За сво ́ю брали. Переважно з родини. 
Деколи і чужим давали. Це вже таке за нас було. А це 
вже я з розповіді знаю. Це так Ганю родичі взяли [зга-
дують між собою], хресна матка. [...] Вже як хрестили, 
то борше з церкви ксьондз давав ім’я.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ
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ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  [Колись] на другий 
день хрестили! Зара нє. Мо́я бабка казали, шо як я си 
уродила на Великдень другого дня, то третього дня вже 
мене хрестили. А потому вже, як вже охрестя́т дитину, 
то скликали, пекли колачі… [Чи називали це хрести-
нами?] Це родини. Родини – це як лиш охрестили. Як 
дитину христили тепер уже, як діти христили, а вони 
були на роботі, то тікали уже, бо як вона вчителька, то 
не мала права дитину христити. Чи ще як вона якась 
така [за фахом], то, не було права. Та й вже десь хрис-
тили в хаті, знаєте. Та й ті обряди си всі знищили. Вже 
як прийшла совєтска власть, вже не було нічого! Розу-
мієте? Діти хрестити не можна! А слюб брали дес вночі 
в якіс хаті, шоби не видко було. Хрестили – то саме. Бо 
то не можна було. І то всьо вже відійшло! А це ми уже 
знаєм з розповідів. А ті молодші вже взагалі не знают. 
Дитину родилося у роддомі, та прийшли, та пішли, та 
й всьо. Хто мав право хрестити, то хрестив. І то нє. Як 
моя Маруся, то ми несли до Звенигорода вже. Ну а я 
не шла – десь пішов батько і матка, і дяки. І всі відти 
пішли, ксьонз, бо сказали, шо не можна хрестити! То 
ксьонз боявся вже самий! [...] А потому вже печут ко-
лачі і приймают ще мато́к, батьків, наймают музи́ки – 
хрестини. [Чи на хрестини бабу-повитуху запрошува-
ли?] Обов’язково. [Чи вона мала якісь обов’язки? Чи 
готувала баба-повитуха кашу?] Цего ми не знаєм.

КУМИ  Брали багато кумів. Казали мо́ї бабка, бо то ро-
дина у нас була велика: «Я си так встидала, бо як тебе 
хрестили, то було лиш семеро кумів». Сім пар. [Чи ка-
зали щось кум і кума, коли брали дитину до церкви 
хрестити?] Шось не знаю. Може, колись роль кума і 
куми не була така відповідальна, бо розказувала мені 
бабка Савчучка, шо якось одна баба замотала ту ди-
тинку і городами пішла до церкви. [Чи це була та жін-
ка, що приймала пологи?] Можливо, навіть та. Це вже 
трошки пізніше, шо було багато кумів, а спочатку було 
лиш двоє – хресна мама і хресний батько. [Чи кличуть 
їх потім за весільних матку і батька?] Обов’язково. 
Тих всіх кумів, шо були, не наклика ́ли більше, лиш ті, 
шо були коло хреста. Та, шо мамі за матку, як вінчаєси, 
ту потім кличут до дитини [за хрещену]. Якби мама 
вмирала, то ця матка її бере під свою опіку. По селах 
то казали, шо то хресна мама. У нас казали «матка». 
А то казали – «хресна мама». Це духовні родичі.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Жінка не могла до 
сорока дніў, не мала права вийти за межу, з подвір’я. 
Як сорок днів – вели до віводу. Та вже й пішли та по-
несли до Звенигорода хрестити дитину, але я не піш-
ла, бо потім треба йти до віводу і ще раз не́сти дитину. 
Ну і ми просимо, шоби я пішла до віводу. А він са бо́і. 
Ну хіба увечір, аби ніхто не видів. Василь взяв дитину, 
а я іду вперед, ніхто мене не видів, і туто прийшли на 
пробо́рство, а Чайківський [священик] вже чекав на 
нас і навіть сьвітло не сьвітив на нас, лиш молитву про-
читав над головою, покропив водою, і ми відти назад. 
Кілько с тою дитиною ходили, бо се не можна вже було! 
[Як жінка ішла до виводу, то мала бути з дитиною і чо-
ловіком?] З дитиною – так. Ну та там чоловік то не голо-
вне. Головне, шо жінка там вкляка́ла, ксьонз читав мо-
литву і кропив свяченою водою, – то це вже жінка. І так 
після шлюбу церковного так само молода до віводу. Те-
пер зразу, а борше, я не знаю, на який день, на пропій! 
Як Зеньо женився, то Галю ве́ли з музиками, навколо 
престола обводили, великого престола, а тепер інакше.

РОДИНИ  Як приходи́в хтос до хати, а нехрещена дитина, 
то шось зривали з тої людини, шо приходила. Мусіла 
шось лишіти. Так як на крижму. Бо не можна, шоби 
прийшла до хати жінка, та й дала крайку з себе та й 
пішла. Шось дати треба було дитині. [Чи був такий 
звичай, щоб після народження дитини вішати щось 
на воротях, аби дати знати, що вже можна приходити 
вітати породіллю? Наприклад, білу хустину як знак?] 
Може, так борше ше було. Ми цего не пам’ятаємо. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Якщо у куми була менструація, 
чи могла вона нести дитину до хреста?] Треба було при-
знатися. Треба було сказати: «Я така, як твоя мама», – 
до дитини. І вже могла іти. Якшо не признаєси, то по-
тім казали, шо дитина має кушулю – такі струпи, шо і 
в очі лізут, скрізь. Дитина і сліпне, ціле тіло в струпах. 
Дуже тяжко лікується. Казав Петро Іванів, шо його 
як си вродив Василь, то мав так само кушулі. То була ́ 
жінка така, шо робить ліки від кушуль. Думав собі, шо 
вона шос там примовляє. А вона тако: узяла вікопала 
ямку, там поклала горщик, а в тім горщику зробила 
дірку і насипала насіння з конопель. І насипала того 
сімня, а там удоли ́ні [внизу] сло ́їчок [банку] поклала, 
а дирку пробила в днови, цей другий горщик насипала 
і поклала в той. Глинов обкопала і навколо палила. Па-
лила, і той горщик нагрівавса, з него той олій капав у 
той слоїчок, і потому, каже, я то привіз додому. Славка 
казала, шо якос ше яйце била до того і тим мастила. З 
першої дитини – сорочка першої дитини, шо уродитса 
у родині, – у тій сорочці купали. [Троєдушник] – на 
грудях три ямки буде. А по тому вже, як тридушна ди-
тина народилася, то берут так во і заверчуют душі в 
груші. У  нас Ганя мо ́я мала тридушне [додає одна із 
співрозмовниць]. Треба, шоби було два бра́тя первих 
і оден рідний. А у мене було два братя рідних, а один 
в первих, – додає інформаторка. – У мене був вуйко 
Фі́ліп, вуйко Василь Іваніцкій і вуйко Петро Іваніцкій. 
То два братя рідних і оде ́н в пе́рвих. І тогди вони при-
ходят і на городі є, наприклад, грушка, то приходят до 
грушки, і тогди стают два братя рідних по бока ́х, а пер-
вих й насередині. І берут свердлі, і вертя́т у груші дир-
ку. А мама віходит та й каже: «Шо ви, братчики, роби-
те?» – «А, – кажут, – ми заверчуєм душі у груші. Дві 
забиваєм, а одну лишаєм». І ті дві по боках забивают, 
а одна посередині залишається. Первого [двоюрідно-
го брата] лишається. Кілочками забивают. Багато так 
робили. Ганя маленькою гинула чисто, – [розповідає 
одна з інформанток про свою дочку]. – Ми не знаєм, 
шо є. Аж вуйна Ґафія сказала мені як, шо та й поскли-
калам, завертіли, а тепер, дякувати Богу… [Що було з 
дитиною, вона плакала?] Дитина як плаче і як кричит, 
то робилиса ямка і дві тут о [показує три точки під 
грудьми: одна по центру і дві по боках]. І дитина кри-
чала, кричала. Бо я знаю, шо Мажеровский у нас був 
головою колгоспу, вони то не вірили, а може, вірили, 
но то не можна було нічо! Та й він каже, а то у него 
умер хлопчик був, то він каже: «А я вірю, – каже, – в 
Бога і вірю в забобони». Бо в него був так само хлоп-
чик – у него було три хлопчики – то оде́н хлопчик так 
само був такий, то хтось йому сказав, і він це зробив, 
і тій дитині стало легше. То він казав: «Я тепер вірю». 
Це такі були народні. Може, тепер шось так є інак-
ше. Тепер лікарі найшли якус слабість [хворобу]. [Чи 
помирала дитина, якщо цього не зробити?] Ну, я не 
знаю, але в нас так лічили. Але як воно три́душне, то 
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казали, шо воно дихати не може. [Чи казали, що це 
три душі було в дитини?] Та якось так казали, шо воно 
тридушне, але від чого то?.. Кажуть, шо то не можна 
було переходи ́ти з трьома відрами. Таке в нас було. Бо 
я знаю, шо мій чоловік і його брат, і Місько – два рідні 
і з ними первий – то вони ходили. В селі багато такого 
було. І тепер є. 

ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА  [Чи дитяче місце десь за-
копували?] Василева мама казала, я так не чула цего 
борше, казали, шо закопували у хаті під задною лав-
кою, шоби люди величали. Як уходи си до хати, то на-
проти дверей. Горішна стіна. Там і на весілю́ сідали. 
Під долівкою, бо то не було підлоги, а то була земля. 
То казали, шо треба там закопувати. Я таке чула, шо 
як взяти закопати під вікно, під задною лавкою, аби 
люди величали. [Якщо дитина хворіла, чи не викопу-
вали місце?] Такого не казали. [...] Знаю, шо як ше я 
була в роддомі, то жінки забирали пуп додому. Каза-
ли, шо як дати дитині, шоби розв’язала, то би потому 
добре буде си учити [сміються]. А я вам зараз скажу: 
я нікому не давала розв’язувати, но Василь послідній, 
то Василеви дала. І Василь добре си вчив. Я сво́їм да-
вала. [Долучається інша жінка до розмови] Як до шко-
ли мали іти. Я собі нагадала, у скриню подивиласи – в 
бінт зав’язаний – і дала. [Інша жінка каже]: Виш, а я 
забула дати розв’язати. 

«ПОСТРИЖИНИ», ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИ-
НОЮ  Перший раз як стрижеса, перший чупер збері-
гають. Рік проходит, тоді дитину стрижеса, той чупер 
треба зберігати. Тут о лише вгорі [показує на тім’я]. 
[Хто стриже?] Мама чи тато, хто-небудь з домашніх. 
[Чи стригли хрещені?] Нє, сво́ї. [Для чого зберігали 
волосся?] Я не знаю, так чогось казали. Я зберігала в 
при́скринку. [Чи вирізали на пострижинах хрестик на 
голові у дитини?] Нє, у нас не вирізали. [...] [Чи можна 
було стригти дитину до року?] Нє, шось у нас казали, 
шо і ніхті не можна було до року стригти, лиш відку-
шувати. Але ми уже таке покоління було інакше. Ми 
уже так ті обряди всі не виконували. 

ВАГІТНА ЖІНКА  [Як у вас називають вагітну жінку?] 
«При надії»,  – казали. Або: «повненька», «груба», 
«така ходе», «повна». Не можна було воду віливати 
через поріг, не можна було через шнурок переступа-
ти, сміття не можна через поріг викидати. З трьома 
путня́ми [відрами] не можна було ходити. Якшо, на-
приклад, жінка іде по воду і бере з собою три ведрі, 
то за Польщі та жінка, шо беременна, могла побити 
одне [вилити відро]. Але, знаєте шо, ми вже не вірили 
в то. Бо я знаю, шо вже як з Марусьов ходила і ішла 
з мельни́ці, а хтось там ішов із трьома ведрами, а зо 
мною ішов Василь Касін та й каже до мене: «Ганько, 
видиш, це нездало, шо вона тебе з трьома ведрами пе-
рейшла, бо знаєш, як за Польщі, то жінка мала право 
то ведро побити одно». [Як це можна було з трьома 
відрами по воду ходити?] Два на коро́мисло, а третє 
ше в руку. Як з двома – то нічо. Як з трьома, то по тому 
три́душна дитина буде. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Якщо дитинка вмирала нехрещена, 
де її ховали?] Гейби казали, шо на окопі [кінець цвин-
таря]. Часом десь ховали в селі – то ж бувало всяке. 
Або в нас кажуть, шо кинули дитину в Дністрі, та й 
того то ́пився, трагедії. Казали мені моя бабка, шо як 
дитина нехрещена, то через сім рік злітає з неба і кри-

чит: «Хреста! Хреста!» – бо воно злітає з неба і просит 
хреста. То казали, шо тако: «Якшо ти ідеш, а чуєш, шо 
такий крик якийсь, то треба, шо ти маєш, з себе урви, 
кинь у повітря і скажи: «Якшо хлопец, то Іван, якшо 
дівчина, то Марія». Ішли якось косити, то казав [чо-
ловік], шо почув шось кричить: «Хреста, хреста!». То 
кавалок штанив косою розрубали і: «На, хапай!». А за 
нею, – ще каже, – там дитя, чорні сили. [Коли це від-
бувалося? На Зелені свята?] Нє, це коли-небудь. Коли 
сім років минає. [Чи весь час ці потрачата літають?] 
Котра дитина умерла нехре ́щеною. Як дістане хреста, 
вже тоді вона спокійна. Як хтось чує… бо має бути 
крижмо. [Що буде, якщо вона не отримає хреста?] Ну, 
Господь знає? Ми вже так точно не знаємо. Шось шу-
кає якогось пристановиска. Казали, шо дитина про-
сила хреста, хтось платиночку кинув, то схопила ту 
платиночку і перестала кричати. І борше ще – в нашім 
селі не знати, коло котрого хреста.

АБОРТ  Десь коло цвинтаря і потрачата заховані. Потра-
чата, бо хтось потратив і так сховав. [Де жінка ховала, 
як звела дитину?] Та Господь його знає. Як воно потра-
ча, то би ніхто не знав, то вона його де-небудь ховала. 
[Що робили для запобігання народження небажаних 
дітей?] Такого в нас не було! Та Бог дав та й всьо! А як 
Бог дав, то воно вмирало. 

БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ  Я як віддаваласа, вже як ви-
тали, то підійшов Славко Рябенький, то всі кидали 
копійки ́, а він повитав та й каже: «На тобі два гроша-
ки, аби до року мала два хлопці, як лошаки!». І так то 
було, шо мала два хлопці! [Сміється.] Близнята!

с. Мушкатівка
Записали О. Поріцька та І. Щербак 4 жовтня 2011 р.  

у с. Мушкатівка Борщівського р-ну Тернопільської обл.  
від Бульдяк (Баліцької) Орисі Гаврилівни, 1940 р. н.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Чи були у вашому селі якісь баб-
ки, які шептали, ворожили?] А чого ж не було? То в 
кожному селі є. Зараз нема, зараз нема. Такі на кар-
тах кидали, дуже ворожили. А то віск зливали. Була. 
Як вона така старенька, Гаврилівна?.. Наприклад, мо́я 
мала була попала в аварію. Я ходила в Сков’ят до жін-
ки, носила її шматя [одяг], але вона все молилась, а 
вона ходила беремена. Але ви знаєте, шо та дівчинка 
до сих пір, вона має якійсь страх, Анжела. Має. Так. 
Оно вже велика дівчинка. Їй вже двацять років. Се 
моєї доньки, внучка. Так, так, а вона, дочка, ходила 
беременою, вона попала в аварію була, і я їздила в 
Сков’ятин до тої жінки, шоб зливала віск. Так, одежу 
[носила]. Ну, бо вона, у неї була вся голова побита, і 
вона той-о, вона два місяця лежала у лікарні, так. Так 
тяжко вона попала в аварію була. [Чи носили до та-
ких бабок маленьких діток?] Чому не носили, носили 
зливати віск. Але ви знаєте шо? Зараз ідуть до нашо-
го священика. В  нас священик дуже сі молит. Дуже 
молитсі, він так кладе, як… Ви знаєте, шо скажу вам 
тако, я дуже кашлала, і якраз тако пятниця нова, ну, 
так кашлала, шо я не годна була витримати. Вобще 
я дуже боліла, колись мала дуже страшне запалення, 
і так і тої пори: все шо-небуть я дуже кашлала, ще й 
дуже тому, що переношу тяшко. І я прийшла сі спо-
відати. Ну не можу сповідатися. Він каже: «Зачекайте». 
Вже скінчила я сповідь, він пішов, приніс оливомазан-
ня таке і каже: «Клякайте ше раз так і ростібайтесь, і, – 

БОРЩІВСЬКИЙ  РАЙОН
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каже, – не бійтесь, не замерзнете». То була зима, і він 
молився. Не знаю – п’єть-десіть хвилин, але, ви знаєте, 
я чула, як… як мені стало лекше. І я від тої пори, від-
коли він молився, я так не кашлала. Я кашлаю, но шоб 
я так кашлала… Сюда во [помазав]. Але він хрестом, 
да тако миром, але хрестом він сюда во проводи ́в по 
голові і сюда во. Я кашлаю, но так… Я тоді страшне 
як кашлала, я не знаю, де я сі так простудила. Він має 
якісь біотоки. Він як кладе руку, кладе на голову, як 
сповідаєшся, на голові робиться шось таке… Має він 
шось таке! Вміє він молитисі, розумієте? Так, так, так. 
Но молится він вміє фест [дуже добре].

.

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ  
РАЙОН

с. Винятинці
Записав В. Ткаченко 7 жовтня 2011 р.  

у с. Винятинці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.  
від Тихолаз Ганни Станіславівни, 1955 р. н., 

 та Горохолин Емілії Дмитрівни, 1938 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Заборонялоси. Ну, шо, наприклад, 
заборонялоси? Наповідали, шо свято будь-яке, жі-
ночого роду, нічо не робити. Шос, якес, дес страшне 
видиш: чи вогонь, чи шос, – Боже борони, дес помаца-
тиси. По тілі ніби, знаєте, по тілі, бо то би не були від-
печатки. Потом буде пляма. І воно се видко, шо прав-
диво. Правдиво-правдиво. Я вже накілько перекона-
на. Я сама навіть не знаю, шо я, як се помацала, – моя 
Надє має пляму до сеї пори. Так, та й таке. Найгірше 
наказували в неділю ножем не рубати, у свято ножем 
не рубати, бо не можна. Так кажут, шо без того мож-
на си обійти. Так. Хоть заставлєли москалі, я ходила 
і бураки чистити у неділю, свєто. Я ж тому не винна, 
бо заставлєли бураки чистити, я тому не винна. Каза-
ли, шо як перехреститиси: «Боже прости мені», – бо 
муситси, бо мусилоси. Місько, ади, родивси саме на 
Главосіки, се є велике свєто, а я мусила робити – цілий 
день бараболі копала. Ввечір Місько си родив. То так 
само. Казали, шо мене наповідали таково, шо дивиси, 
шоби ти в сей день ніколи нічого з головки не пору-
шила: ні соняшнику, ні… я соняшник дуже любила, 
бо то було скрізь, ні маку, ні гарбудза, обшім, головки 
капусти. Обшім, головки не мацати. Таке-во то. Шити, 
якесь свято, як ти знаєш, шо таке або таке там… Свято 
жіноче є, Марії-Магдалини такево то. Голки в руки не 
бери, ножа нє – такево шос. 

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА  Я  вже в лікарні родила. 
Була в Заліщиках, як Місько си родив ввечір, оди-
надцятого числа в одинадцятій годині одинадцять 
хвилин. Ади в паспорті в него подивиси! Як забули 
за мене, то аж другий день рано си нагадали, шо я 
на роділці. Так само було добре. Мені таво цілі плечі 
були від клейонки – самі струпи. То, думаю, шо кле-
йонка, я на клейонці лежала. Та й таке. [...] Була, була 
баба-повитуха. Була баба-повитуха, я ще її трошечки 
пам’ятаю. Чуть-чуть я її пам’ятаю, Коверчучка, там, де 
тепер Лялик Ромко, де Ромко Лялик. Так. Тутво. Тут 
сидів Ясько Коверчук, поляк, а він потім забравси на 
Польщу. Баба то вмерла тут. Була дуже стара, то вона 
скрізь ходила до дітей. Було, було таке. 

РОДИНИ  Ну, се таке, тато це мусит бути, ну от, тато – 
ніби се тато-чоловік, а тато і мама свої то так само. 
Брали курку, Боже борони, аби не чорну, біла курка. 
Білу курку [брали], і його мама приходила, і ся мама [її 
мама] приходила. Колачі [приносили]. Тато несе, ну, 
як тато є, то несе колачі, мама курку, цукор. Цукор – то 
обов’язково, бо тепер же шо? Шоколадки купуєси, бо 
би було солодке життє дитині. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Трави само собов, у травах 
[купали] рум’янок  – се перше, рум’янок  – се перше. 
Ну, там і материнки дают, бо се, каже, дуже… Ну, шо 
воно помічне для дитини. Я  знаю такево, любисток. 
Тепер його нема, то нагадати не годна, бо його нема 
ніде, я навіть не знаю. В  мене ще є трохи, дес кор-
чик, ше я тримаю на віночки. Тримай любисток – се 
є дуже, дуже [добре]. Коси [мити], знаєш, шо в пісні 
коси в любистку миті. Це дуже любисток, для всього. 
Так, любисток. Та й копійки кидали. Копійки, копій-
ки – се теперво, колись такого не було. Так, як я кажу. 
Рум’янку і в купіль. Можна під дерево, там, де люди не 
ходять, там се виллє. Це вже як собі хто хотів. 

ХРЕСТИНИ, КУМИ  Це вже і нехрещені були за мої 
пам’яти. Але шо так во, то коли мама чиста, то тоди 
хрестити дитину. То се тако було: і шість днів, ну, до 
тижня, тиждень  – як коли хрестили. Ми ходили ко-
лис, та й не було свічки, лиш одна, але то вже не було 
в церкві, то було в ксьондза. Всі си почипали до свіч-
ки, але ксьондз, як се перехрестив, ми всі си хрестити 
свічку пустили, свічка впала, та й таке було, діти. Але, 
...шо цейво… хресні то се мусіли бути самі найближчі, 
самі… Я кажу, шо дружба і дружка старші. «На щастя, 
на здоров’я, на многії літа, – це перше слово, [яке ба-
жали], – на щастя, на здоров’я, на многії літа». Дитин-
ку перехристила на порозі – і в церкву. У церкві вже 
ксьондз своє має. Там той, тоді до престолу, до вівта-
ра. Приводит і батьки, і сі батьки хресні, дає хресним 
батькам, хресні батьки тримают, похрестит, завиває, 
якщо зима, і тоді дає батькови, саме перше – батько-
ви цему хрестному, і тут кидають усі ті крижми, сі 
крижми. Він каже: «Шоб… аби його життя було таке 
біле, як сі крижми». Полотно біле так, як тепер, тепер 
тоже біле полотно обов’язкове на крижми. Хто шо 
має. Та тепер вже купуют простирала, ну, бо то нема, 
тепер вже є ці, називаютси ті во… Та, як моя Оля… 
Ади, Міськову крижму маю, так вже п’ятдесят років 
минуло. Я  так тримала. Так воно собі стояло, бо то, 
шо рушників було маса. Поверталиси додому, обне-
сут дитину навколо столу. Хрещений батько, так. Далі 
сідают за стіл  – та й забава. Дитина, якшо спокійно 
спит, то тоже, якшо нє, то покупає, переповила та й 
вже по всьому. На хрестини, ну, також, так само – це 
горівка і м’ясо, ну, мамі молоко. Та й таке. Бо мамі не 
можна. Сир з сметанов, сиру наколотять і той, ну, то 
пироги, шо хто вже може. Але сир з сметанов і той, 
шо дают. Мама нічо таке не їст, мамі сир, сир з смета-
нов. То вже як заповідают, то вже пізніще, то не тоди, 
як з церкви прийдут. З церкви лиш прийдут, то вже 
си готуют, бо буде христини. Ну, то тоді також кладут 
дитину на стіл, хто там шо хоче, шо хто може подару-
вати, ну, там, я кажу, так само чи якогос полотна, чи 
якийс набір, чи якес такево, як для дітей. Для малень-
ких дітей. Такево. [...] У  нас так си відбувало: колис 
не було багато дружбів і не було багато дружок, була 
одна і вона дружчила, і вона потом перша матка, вона 
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була матка, а так у молодого був батько. І запросили, 
запрошуют, а кумів багато, кумів кликали навіть і де-
сятеро, і більше. Кожен там собі якус крижму, то діти 
любили ходити. 

«ПОСТРИЖИНИ»  Стригчи? Стригчи… до року не стри-
гли. Аж у рік, дитину постригли, а волос той тримає 
собі людина кілько хоче. Я, наприклад, Міськів пупец 
ше є, в шафі. Як кинула, перші черевички, перша со-
рочка, пуповина. Я  ще маю перші, тойво, ще навіть 
Петра, небожчика мого, перша сорочка в скрини, в 
бабиній скрині там є. Наталині, внуччині, мої внучки, 
так само є черевички перші також. Так, шо стригли 
аж у рік дитину, до року казали, шо чогос не роко-
мендуєси. То так і тепер. До року – ніхто. Моя Надє 
і в рік не хотіла [стригти], до ниньки Оленка такі має 
волоси, такі вже, в першому класі не хотіла [стригти]. 
То не здало, бо потому стригчи треба пару разів. Во-
лос дуже росте. Такого волосу в селі ніхто не мав. Нє, 
нє. Страшний! Я не могла розчесатися, я, дівчиниско, 
брала серп і серпом тако сікла, сікла, аби трошки зі-
січи, аби заплести косу. Страшна коса була, чос так, я 
знаю. Але стригли, то казали, шо стригли тато машин-
ков. Колис в Канаді був, машинков обголив, обголив 
вже як можна було стригчи, тато обголив мене, обго-
лив, то сильні коси були. 

с. Касперівці
Записав В. Ткаченко 8 жовтня 2011 р.  

у с. Касперівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.  
від Лікарівської Ярослави Іванівни, 1933 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Шо робити, то робити, робили всьо. 
То тепер. Колис і сапати йшли, і всьо робили, і якос, 
дєкувати, всьо добре було. Тепер слабіші молоді люди, 
як колис були. Старі тепер твердші. Не було того Чор-
нобиля, не було того всього. Тепер ті діти малі, то воно 
зразу слабе робитси. Я знаю, шо я сапала на горі бура-
ки, туто за лісом, і болі мене зловили. 

ПОЛОГИ  Я ішла пішки, через воду брела, і пішла роди-
ти хлопця. Три сини мала, але оден вмер… Була аку-
шерка. Раніше, я пам’ятаю, як я си вродила. Казали, 
моє мама розповідали. Вже як-то у селі був медпункт, 
у Щитівцях, у сусіднім селі була лікарня. А сей молод-
ший тут родивси. Чоловік приходив, мама прийде, як-
то у селі принесе їсти, а так ніхто більше не приходив, 
свої рідні лишень.

БАБА-ПОВИТУХА  Брат мав три роки, бо він від мене 
три роки старший, він з 1930, а я з 1933, то була пови-
туха, така баба була, прийшла, а то був дуже сніг вже, 
а я плакала, як була маленька, а він як наробив катух 
снігу, то бабі каже: «Ти нашо мені таку плаксиву дити-
ну принесла?». І була баба снігом обкидана. Хоч малий 
був, але кричав: «Нашо мені принесла дитину плакси-
ву?». Повитуха була ше, як моя мама [народжувала]. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, КОЛИСКА, ДИТЯЧИЙ 
ОДЯГ  Мама моя купала, приносили з роддому, і тоди 
купала, і тоди хрестили. Гроші, цукор кидали і зілляч-
ко. А  я пам’ятаю, але знаю, шо кидали. Виливали, а 
шо ж? Не знаю [куди]. [...] Колиска колис у мене була, 
на ворозках гойдалоси. Така, штири ворозки, плетена 
колиска, і там малі мої гойдалиси. Виросли оба. Сусід 
взяв був на Буковину, у Чернівецьку область, бо там 
внуки си породили. Ше його хлопці си повигойдува-

ли в колисці. То шо, колис були люльки, як теперка? 
Де? Чи повзуни? [...] Мій старший хлопец вже мав 
три роки і ходив в сукенці. Не було ні споднів, нічо 
не було. Їхали до Києва, до бабки, зшила йому з байки 
синої такі шаровари, плащик і шапочка. Се був такий 
костюм у него.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ  Носили до 
священика хрестити. Хрестили, як жінка здорова. 
Тиждень була у лікарни, а потому приходє, покупают, 
ідут до священика і кажут, шо мают хрестити. Несе-
си до него, і він хрестив. Як тепло вліті, то у церкві 
хрестив. Мій син молодший хрестився у церкві тутво. 
І там моя похресниця хрестилася у сій церкві старень-
кій. Мій син молодший був дуже тихий, а батько його 
тримав до хресту в церкві, як хрестили, гойдає, шо би 
він кричєв, а він ше ліпше спит. [...] Кличут «кум» і 
«кума». Хто була за дружку і дружба. Кум і кума – се 
були старші, шо дитину тримали. [...] Приймают, як 
весілє, всіх кумів приймают. Їсте наварє, як звикли, в 
моє була ковбаса, м’ясо. Салати тоді ще не було, як я 
си вродила. Воно собі спало на ліжечку, хто приходив, 
хто ше не був у церкві, в кумах приходив, то кидали на 
дитину гроші чи матерію, чи пеленочки – шос такево. 
Жінка приносила курку на хрестини, не йшла дурно, 
як з чоловіком ішла. Під час хрестин нє, аж у хрестини 
давали. Так само давали душенину, ковбасу, капусту 
тушену, голубці, компот вже давали, прянички пекли 
такі всякі, медівник – «ковришку», – кажут на Києві. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Так як вже є дитина, 
то жінка та ніде не віходит, аби ходила по селі дес – 
нє, на вборі – більш ніде. Як похрестила дитину, йде 
до віводу. Священик виводит, береш на руки дитину, 
він накриває патрихілєм голову, віводит жінку. Як ві-
ведут, то тоди вже можна дес іти. Тепер такого нема. 

Записав В. Ткаченко 8 жовтня 2011 р.  
у с. Касперівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.  

від Мацьків Ярослави Михайлівни, 1927 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ, ПЕРШЕ 
КУПАННЯ ДИТИНИ  Була бабка така. Повитуха. Я не 
знаю сего. Як і буває всюди. Та баба – повитуха. [...] 
Бабі давали, шо її належитси: курку, давали хустину, 
ше шос давали, а так вона не була. [...] Зілля якесь [у 
купіль клали], купали. Повитуха показувала молодій, 
купала. Та й мама молодої, баба-повитуха всьо пока-
зувала. Мама молодого. Свахи купали, показували їм 
як шо. Та й так було. Нє, нє, вона приходила показува-
ти купати, як вповивати.

ХРЕСТИНИ, КУМИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  
Та як уже здорова була мама, дитина здорова, збирали 
до похрести, несли до церкви, вибирали куму, кума і 
йшли до церкви, і там хрестив священик. Ходила на 
хрещеня [мама дитини], обов’язково. Хіба що була не-
здорова, слаба, може, то лишень дитину вели. Мама і 
тато мали бути при хрещені. [...] Колис кум і кума – 
то одні. Колис молодих дівчаток чи хлопців, то ішли 
в куми, то брали багато. Діти тішилися, шо були за 
кума. Такого одягання, як тепер повзуни, – нє. Впови-
вали у полотно, а в полотно лишень вповивали і всьо, 
нічо більше – не було одежі. Потім похрестили, а по-
тому вже собі одягали. Може, вже куми декотрі кида-
ли якус одежу, сорочинє. Крижми клали, хто гроші, а 
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гроші таке дуже було, а хто якес полотно, а хто якус 
одежу, сорочинєта та й такево. Куми йшли. Як у не-
ділю, то йшли люди дивитися. Так ішли діти, шо вже 
знают «Вірую». Священик питав. То се всі казали, шо 
то куми. Моя мама, ше небошка, то як з братом сво-
їм були в кумах, то навіть викали один одному, бо то 
куми. [...] Все казали: юшка перша. Це курячий буль-
йон, тепер кажут, а то таке куряче м’ясо варене, таке, 
як бульйон, але то саме м’ясо із бульйона. Капуста, 
голубці, кашу варили. Із рижу, на молоці така файна, 
і завиванець або медівник. Та й всьо. Більше нічо не 
давали. Шо більше треба? Кашу варили на молоці. То 
така добра каша, аж рум’єна! Така хвайна каша, ше би 
з’їв зараз, але нема молока. [...] Давали на похрещені, 
на вивід. Давали, аякже. Виводє маму. Це на вивід, то 
се молитву там священик задає, се на вивід. Виводили 
молоду маму. 

с. Новосілка
Записав В. Ткаченко 5 жовтня 2011 р.  

у с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл.  
від Ковбіньки Василини Андріївни, 1937 р. н.,  
та Ковбінька Івана Максимовича, 1934 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Жінки дотримувалися, аби не шити у 
свята, не різати нічого у свята, бо казали, шо то можна 
шос дитині відрізати. Шо колис так жінки пильнува-
лиси, як тепер? Я мала троє дітей, то шо я мала коли 
си пильнувати?! Я цілу ніч шила, а досвіта пішла та й 
Бориса родила. Шила жінці сукенку, бо винна була її. 
Думаю, піду, то хто дошиє. Помирали багато. Ходили 
в церкву [вагітні]. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Була бабка. 
Була в нас одна бабка в селі, шо приймала роди, поки 
не було лікарів. Потом вже до нас приїхала перша, 
Клава Іванівна, то вже вона приймала роди. Була одна 
бабка, шо приймала роди. «Баба-повитуха» звали. [...] 
Колис жінки навіть на поли під копами рожали. Піш-
ла жати – та й під копою родила дитину, принесла у 
фартусі додому. [...] Бабка відрізувала, але я сего не 
розкажу. 

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Хто прийшов, 
хто попав. Певно, шо рідні повинні приходити, але 
хто попав. Колис не було так, як тепер, сусіда прибі-
гла, чи хто прибіг перший, хто попав, кого покликали. 
[...] Переважно у рум’янку [купали]. Я свої діти купала 
лиш у перевареній воді. Часом рум’янок казали дава-
ти, аби висипки ніякої не було. Переварена вода, мар-
ганец, аби не випрівало дитині, то марганець. Одно 
місце було, дес одно місце, де виливали. На городі, на 
одному місци, аби ніхто не ходив по тім. 

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  Я йшла свого Бо-
риса [народжувати] до Клави Іванівни. Ішла, а Клава 
Іванівна йде по дорозі, здибаю коло Кірата, а вона 
каже: «Йди, йди, Василя Сафатового Марійка вже 
дома родила. Магда Ситникова, небошка, приймила 
роди». Я лиш прийшла, а Клава ту привезла, мотоци-
клом чи чим, навіть не знаю чим. Взєла її з дитинов, де 
тепер дєк жиє, Цапарка була, там був медпункт, взєла 
її туда та й лежєли ми обидві там. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  Через тиждень, дві неділі хрестили. Хрести-
ли у церкві. І дома, як хто хтів собі, але переважно в 

церкві. Звичайно, хрестє дитину: бере батько [хреще-
ний] на руки, перше батько хрещений потримає ди-
тину, потому передає матці  – матка тримає; ксьондз 
там його помазає, на головку воду лиє, ножки миром 
мастит, ручки – і так хрестит, як має хрестити. Батьків 
своїх нема, мама стоїть аж у порозі. Потому він йде, 
священик за нев, приводит її тут до того і тоди віддає 
мамі дитину. Тато є, але ролі не грає ніякої. [...] Клика-
ли собі куми. Колис кликали багато кумів. Зараз лиш 
кум і кума. Було багато. Я ходила до Марусі, шо Гані 
Тріскатого, шо в Зіліщиках, вона си вродила, то я ходи-
ла в куми до неї. Були ті куми, батько і матка, шо три-
мают до христу, а так нас було багато: дівчєта, хлопці. 
Тепер вже нема, а колис було багато кликали. Після 
того мали си називати кумами, ше й викати мали. Кум 
і кума – «Ви», «Ви». Хто ходив колис? Може, як рідні, 
то ходили. Та й тепер рідко хто признає. Багато кумів 
ішло, батьки хрещені, тато з мамов, рідні ішли. Куми 
дарували дитині. Називалоси «крижми». Хто шо мав. 
Колис так було: чи хустину купила, чи полотна якого, 
чи простинь – хто шо мав. [...] Нема ніяких обрядів. 
Сідают за стіл, випивают, приймаютси, танці, забав-
ляютси і всьо. В  церкві даруют батьки [подарунки]. 
Якшо є більше кумів, то вже в хаті дают. В хаті – то 
такі куми даруют. В церкві батько і матка, то свої дари 
дают у церкві. Дают таке, називаєси «крижма». Тепер 
«конвертики» називаєси, костюмчики – хто шо може. 
Основна крижма, то се повинно бути біле, велике, 
аби дитину вповивати. Якшо в хаті, по христинах, як 
вийшли за стола, уже куми кидают, то бабці на кап-
ці гроші давали, так називалоси: «бабці на капці». Чи 
вона купляла капці? Але ніби так називалоси: «баб-
ці на капці гроші давали». [...] Зварили м’ясо, юшку, 
капусту, голубці, медівники пекли, компот та й всьо. 
Каші не варили. Колис сего не було, тепер вже всьо є. 
Похрестини роб’є. [...] Ну, а як же. У рік стрижут бать-
ки. Батько і матка приходє, і стрижут дитину, воло-
сячко тримают. Ну, то, де я знаю, на шо то садят? Зараз 
прийдут та й пострижут, вип’ют могорич та й всьо. 

ІГРАШКИ  Боже, Боже, цяцьок не було. Нічо, нічо не 
було. Як пішла мама на роботу, а дитині дали у мар-
лечку, який небудь платочок, дали цукру, і дитина си 
забавлєє. Маленька дитина, то лиш цукор, лиш цукор. 
Я знаю, шо Ганє ходила на роботу, я була ше дівчина, 
така мала, лиш дванадцять-тринадцять років, і пішла 
на роботу, лиш дитина плаче, я лиш цукру у платок і 
дала, і вона забула. 

Записав В. Ткаченко 6 жовтня 2011 р.  
у с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл.  

від Кошеланик Марії Григорівни, 1915 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Як у якого чоловіка, як у якій роди-
ні. Як бідна родина, шо воно зробит? Я землю мащу 
і встала, і дитину зродила. Як жінка собі, чоловік до-
брий, і добре жиют, і всьо, то воно так негодно скле-
єтиси. Всіляко бувало. Було таке, було. Вагітна жінка, 
аби не йшла на покійника си дивити. Се воно нічо не 
шкодило. Відмовляли, бо як не схочте дати тій жінці, 
шос відмовили їй, то вам, шо найдорожча річ, миш 
дєрку зробит у тім, проїст вам костюм. Це було. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ  Була жінка. Жінка звичайна така. Перше не 
було дохторки. Колис, то потому були, ніхто не знав. Її 
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нема давно, вмерла. Ганька була. Кликали її, як я мала 
діти, то вже ніби її кликали. Дитина вродитси, вона 
дитину відобрала. То, шо потрібно, вона зробила. [...] 
Богу дєкувати, жінки не вмирали. Всьо було добре. 
Дитину я на печі вродила, злізла і стружу бараболь, 
бо треба їсти, я жила сама, чоловік вмер. [...] Дитину 
купаєси відразу, бо тепер діти не купают. Дитину, лиш 
си вродила, тепла вода, дитину делікатно вімила, і пу-
пова си зав’язує там, і в пеленечку. Вона [пуповина] 
сама відпадала. Таке було. Цукру кидати, би вона була 
солодка чи він, зіллє всіляке таке, се було. Бо тепер 
сего ніхто не знає. Там де, аби не ходити по нім, в за-
куток лєє.

РОДИНИ  [Казали]: «Бажаю тобі щастя, здоровля, много 
літ життя». Коби не приходила, бо як прийде без гро-
шей, бо до такої жінки… шо-небудь, дві копійки, шо-
небудь би [треба дати]. А як жінка в сусідстві, шо вона 
знала, шо я вночі вродила, то з неї шо-небудь, фартух 
чи хустку, лишиєси в хаті, потом воно си відбирає. 
Власне сказати, як я кажу, як чоловік, то і помагає, і 
жили. Я тепер маю вже, уродилоси в нас, в мене вже 
препревнук. Я маю шіснадцять внуків. Се си вродило 
вже препревнук. Вже від превнука. Він сидит коло неї 
і плаче коло неї. Се вже приходит, як у життю. Сусідів 
або, принаймі, з родини – перві. Як де. 

ХРЕСТИНИ  Я була на хрестинах аж далеко, бо там моя 
внука віддана, то було двадціть… То має бути так: 
всьо си парує кум–кума, кум–кума. І  ксьондз дає 
каждому потримати трошки дитину і читає над то-
бов. В  нас, в Новосілці  – нє: потримала кума і кум. 
Як де. Як який ксьондз. Боже прости, які ми грішні і 
ксьондзи! Все йде до людини. Як людина учитель чи 
ксьондз, як воно має прихильність до людей чи там, 
ну, шоби не було, як воно ласкаве таке, то воно лю-
дина. А  як воно си завірило на тебе, як бик той, шо 
б’є, то йому бути ксьондзом? Нє. У нас – нє. Я носила 
діти сама. Сусіди записували дитину. Йдети до церк-
ви, кажети: «Слава Ісу Христу. Ми йдем до Христу по 
щастє, по здоров’є, про добру долю». Клали сокиру, а 
нашо тої сокири, то, я не знаю, на поріг. Гей, більше 
нічо. Пеленка така є маленька. Уже тепер капку. Со-
рочка, шо ходила жінка, чистенька випрана, пеленки. 
Як здорова дитина, можна і через тиждень [хрестити], 
а як воно ослабене, то навіть на другий день. Так же, 
як де. У нас тримає лиш старший кум і кума. Там, де 
я була, шо я вам говору, шо мою внуку там хрестили. 
То так рєдом склав всі куми, серед церкви, але мала 
бути пара, як ішли, – кум–кума, кум–кума. Він іде се-
рединов і поклав кумови – відправив, кладе кумі і так 
до кінцє. Я собі так же се сподобала. Мами [дитини] 
нема [на хрещенні]. Не було. Тепер ідут всі. Колис – 
нє. Гроші [дають], гроші – по пару рублів. Боже, хто 
то видів гроші?! Як я робила у колгозі, мені тридцять 
копійок платили, то де я виділа гроші? Дитину кладут 
на стіл, тоди дитину витают. По пару рублів. Ті, ко-
трі є куми, витают дитину. Потому ше кладут таріль, 

є бабка коло дитини. Ше бабці на капці. Як рідні, та 
й піде, а як мала на ціле село зо чотирнадцять дітей, 
то нє. [...] Сідают за стіл, п’ют горівку. Але прийшов 
ксьондз і дєк. По чарочці, по трошки віпили, та й каже 
до дєка: «Реєнт, нам, відей, пора вирушєти звідси, бо 
ви знаєте, шо зара всякі слова будут». Віпили, закуси-
ли. Юшка, борщ, капуста та й голубці, бараболі з під-
ливков, струдель. Кашє була, з круп курудзяних. Дуже 
вона була смачна. Чисом була кориця. Дуже запах дає. 
Каже, єй там у струдель давали. Ниньки подивиси за 
столом. Я на весілє до спідного тарелє не дотягну і не 
взнав, шо там було. Понакладали, як полукіпок. То не 
було. Бо багач має вівці та й зарізав вівцу, овече м’єсо 
на стів, зварилоси воно, і треба живо їсти, бо сильно 
застигає коло писка. 

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  До хресту шиєси першу сорочку. Соро-
чечка малесенька, червона ниточка. Шиєси червонов 
ниточков, і так ту дитину вбирают в сорочичку, а по-
том рештку в портки. Мама ту сорочечку тримає, вро-
диласи друга дитина – другій дитині. От, кажут, будут 
си любити – вони в одній сорочці прийшли до Христу. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Кажут, воно як умре [нехрещене], 
то воно потому не буде ангелом, як не буде хрещене. 
Я  виділа всіляке. Чоловік хотів коло свої жінки по-
ховати доньки. Відокрили шос три гроби разом. Одна 
була ніби, але зогнила, але не повинна була, бо, може, 
два роки. Дуже вона була вбрана в дорогім. То правда, 
шо з одежі не було, як газета в кухни згорит і капку 
видко, а се ніц, лиш ребра і то-то всьо. Але ше є близ-
нечка одна, малесеньке. А  я кажу, бо я бригадиром 
була, ми йшли бараболі перебирати і лишилися поди-
вити на ті гроби. Кажу: «Ану відкрий труну». Відокри-
ло – як у горобчика реберці, нема нічо. Як си вродит, 
то відразу летит до неба, то ангел. Ади, кажу, який ан-
гел? Нема… Реберці є. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Колис мали до ві-
воду ту жінку, то мали вести її до церкви, до віводу. 
Вона так не йшла, не можна було війти за ворота. Таке 
во, всьо бувало. Оден був чоловік, у него було багато 
дітей. Вже сема дитина си родит. Він жінку б’є. Поля-
гали спати, чоловік лєг спати собі там, а вона сходитси 
з дитинов. Баба, шо кирує, вона мала близнєта, та ніби 
жінка. Вже получаєси восьмеро дітей. Вона тоди – раз, 
вони дали чоловікови горівки віпити. Він крепко за-
снув. Вона взєла дитину – одну чоловікови під паху. 
Чоловік, як пробудивси, кричит: «Кумо, я уродив ди-
тину!». – «Аби ви, куме, знали, се Бог покарав так». – 
«Я вже не буду її бити, лиш коби вона моє пликала». 
Але ведут його до віводу. Привели. Ксьондз нагайку в 
руки – дванадцять раз його обігнав поза церкву і на-
гайом. Приходит додому та й каже: «Жінко, тебе шо 
каждий раз так віводили?» Вона каже: «Так». Матир 
Божа, Ниньки, Богу дєкувати, шо всьо краще. Мусіли 
дві неділи [чекати], жінка здорова, чиста – тоди ведут 
до віводу.

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ  РАЙОН
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БАЛАКЛІЙСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Петрівське 
Записала Н. Гаврилюк у липні 2009 р. 

 у с. Петрівське Балаклійського р-ну Харківської обл.  
від Распопової Марії Пилипівни, 1938 р. н.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Рассказивала когда-то ба-
бушка моя. Я как-то говорю бабушкє: «Я сто лєт буду 
жить!» Она каже: «Нє, онучєчка, нє столько сколько 
ти хочешь, а сколько тєбє Бог наімєновал. Ти роділась, 
Господь тєбє уже назначіл, сколько ти проживьош. 
Є, Господь даває год прожить, а є, даває сто лєт про-
жить, пядєсят, сємдєсят лєт. Сколько Господь наімє-
новал, нє большє, нє мєньшє ти нє прожівьошь, как би 
ти не хотєла». Когда ми рождаємся, Господь нам всєм 
наімєновиваєт жизнь. Вот ето мнє бабушка, Царсво 
єй Нєбєсноє, говоріла! А та, что принімала [бабка], нє 
могла. Прімєта: когда кулачкі дєржіт – жадний будєт, 
о, а ето такой, что всьо отдайот. Во врємя крєщєнія. 
Я  носіла внука крєстіть, около года єму, восємь-дє-
вять мєсяцєв, ужє пробовал ходіть. І прієхала єйо сє-
стра із Харькова, і кум тут пришьол, єйо однокласнік, 
Саша Кузнєцов, собралісь і понєслі в церковь. А там 
било двє дєвочкі і наш Саша. Вот он крєстіл. А Саша: 
«ба́ляда», да «баляда», – схватіл за бороду священніка. 
«Вот ти какой, будєш вояка!» – [сказав священик].

БАБА-ПОВИТУХА, «НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ», ПУ-
ПОВИНА Єсть в рубашкє роділся, єсть без рубаш-
кі роділся. Єслі в рубашкє роділся, то у нас отдавалі 
рубашку. Ета рубашка виручала. Вот человек  – хоп, 
посаділі єго, а он етой рубашкой… Ілі какіє біди – то 
отходіло. Говорят: «Ти роділся в рубашкє!»  [...] Развя-
зивать пупок?! Ето ж такая марлєчка. Я  Тане давала 
развязать, малєнькой, в два-трі года. Она развязива-
ла, а потом: «На, сама развязивай, плохоє!» І отдавала 
мнє. Она у мєня сільно умная.

ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Понеслі в вовтар, по-
крестілі, попозжє дєвочєк. Ванночка такая. Купают же 
ж! Ну, пришлі ж ми. Водки я купіла, закускі – всьо. По-
гулялі ми. Говорю: «Ви ж вєчєром пріходітє!» Крьост-
ниє подаркі єму давают: трусікі, маєчкі. На кожух нє 
кладут. Ето – крєстіни.  [...] Стрігут ребьонка в год. Вот 
єму сєйчас трідцать лєт, а волоси єсть, сохранілі. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Дітя плачєт, крічіт, вивєртаєтся, 
кідаєтся. Надо ж бабкє нєсті лєчіть. А нєгдє бабкі, то 
самі лєчілє. Надо – в сєлє єсть кури – под курєй нєс-
ті. Нє мама, а чужой чєловєк нєсьот. Ето когда крікси, 

сказать «Отче наш» і «Кури бєлиє, кури сєриє, кури 
красниє! Возьмітє крикси з кшоного [хрещеного], 
рождєнного, молітвєнного!» Сказать трі раза «Отчу» 
і еті слова і проходіт. Только чтоби кшоний рєбьонок 
бил. Просто к курям нєсут, нє под сідало. Рєбьонка жє-
латєльно нє показивать сорок днєй, разний глаз єсть.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Тєбє 
аіст пріньос! В капустє купілі! [...] Пугалі то русалкамі, 
то ведьмамі. Тогда, когда начіналі спєть яблокі, груші. 
А у нас послє войни билі сади. Мама, бивало, кажет: 
«Дєті, Боже сохрані, по чужим садам ходіть. І русалкі 
ходят, і вєдьми ходят. Да, нє дай Бог, вас повєшают і 
вас нє будєт!» І вот єсть у тєх яблокі, у тєх груші, і ми 
сроду нє пойдьом. А что такоє русалкі – нє зналі. Ба-
бай – слихалі. І баба-яга.

БОРІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Чернещина 
Записала Л. Костенко 14 липня 2001 р.  

у с. Чернещина Борівського р-ну  
Харківської обл.  

від Глущенко Євгенії Платонівни, 1937 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ, КОЛИСКА  Вагітним на похорон не можна 
йти, щоб дитина не, народилася хворою. [...] Сировою 
ниткою з прядива дитині перев’язували пупа. [...] На-
родилася дитина, баба- повитуха зразу купала. Воду 
виливала під глухий кут, де двері одчиняються, де за-
віса. [...] Колиска – чотири досточки збито, полотном 
оббито, просвердлені чотири дірки для вірьовки.

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ  
РАЙОН

с. Нестерівка
Записав О. Ткаченко 19 квітня 2003 р.  

у с. Нестерівка Великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
 від Бицюри Явдокії Степанівни, 1919 р. н.,  

родом із с. Картаївка (нині – с. Середній Бурлук) 
Великобурлуцького р-ну 

ВРОКИ  Якось у школі на уроці співів мені стало пога-
но. Вчитель каже: «Співай!» А я не можу і все… Шось 
мені голова болить. Прийшла я додому. І враз із мене 

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ
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з рота полилося. Кров і вода, і… ну, хто його знає що. 
І  натекло повну цеберку. Мама злякались! Ніхто не 
знав, що то за болячка. І я стала дуже хворіти. Лежала 
на пічі усю зиму. Ніхто не міг нічого зробити. Чую – у 
церкві дзвонять. А за ким – не знаю, бо ще ніхто не 
вмер. Заходять одні сусіди, питають: «А що, де ваша 
Дуся?»  – «На печі лежить!»  – «А  за ким же то дзво-
нять?» Заходять другі сусіди – і те ж саме. Отак я бо-
ліла. І от задумали мама й тато позвати попа. Може, 
він якось допоможе. Прийшов. Почитав молитви, по-
хрестив мене, свяченою водою побризкав. Питають 
мати: «Ну що?» Піп помовчав трохи, а далі й каже: 
«Якщо вона не вмре і зацвіте цвіток, то житиме дов-
го». От і весна настала. А я лежу. Не стає мені легше. 
Харкаю. То, кажуть, чахотка в мене… Жила біля нас 
сусідка. Син у неї був годами, як я. І дуже вона хотіла 
свого сина оженити тільки зі мною: «Тільки з вашою 
Дусею». Раз вона зайшла до нас і принесла мені озва-
ру. «Поїж», – каже. І я усю оту банку літрову озвару 
й виїла. І шось мені вивернуло, погано стало. Сусідка 
злякалась, а я – ригать! Вона каже: «Не кажи нікому, 
що я тут була!» А я – регать! І виригала все. Хух, по-
лекшало… Вийшла надвір, дихнула свіженьким. Ще 
полекшало. Дивлюсь – аж зеленіє щось. І полізла я у 
садок… рачки… Рачки! Глядь – щось жовтеньким – то 
там, то там  – цвіте! А  онде далі й пролісочок синіє! 
Як ізнов народилася я! Так мені легко і весело стало! 
І більше я не боліла отим. І не забуду цього ніколи.

ДВОРІЧАНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Кам’янка 
Записала Н. Гаврилюк у вересні 2007 р.  

у с. Кам’янка Дворічанського р-ну  
Харківської обл.  

від Курилової Катерини Василівни, 1923 р. н., 
 та її двоюрідної сестри, 1928 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА, ПЕР-
ШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕ-
РЮ», МЕНСТРУАЦІЯ  Я родилася, ще бабка була. Оці 
бабки, кажуть, принімали і в больницях. Вони знали, 
як пупок перев’язувать. Ну, сейчас, понятно, уже ж в 
больниці [народжують]. А у ті года… У мене одна се-
стра з 1918-го, одна з 1919-го, і то нас усіх бабка прині-
мала, а та, шо з 1927-го, то вже в больниці принімала. 
Вона додому приходила і дома принімала [дитину]. 
Народилося. Бабкє давали  – пряли, було полотно  – 
оце полотно, як вона бідна, то ще сала дадуть. При-
ходе і бублика приносе до онука. [...] Мама нічого не 
казала, куди, шо і як дівала місце. [...] Пупок, то він 
засох, то пупок хранився дома. І  оце, як розв’яжеш 
пупок, то будеш удалий. А розв’язували, як повирос-
тали, як у школу пішли. Розв’язувала [і я], вдалося. 
А куді діла – забула! [...] Баба потом купала у чистій 
воді, може, й трави були. Уже давно було, то забулося! 
[...] Носила до бабки вечерю і до кумів. Це – кутя, пи-
ріжки з маком і узвар. Узвар варили, а тепер компот. 
Слово «опеньки» – не чула. Узвар – це груші, кисли-
ці  – усе давали в мисках. [...] До війни жінки не но-
сили штанів. І я не носила, і мама не носила. Я плато-
чок зав’язувала, тут заткну. А як піде на рубаху – ой 

Божечкі!!! У мене з десяти год, рано пішло. А у сорок 
припинилося.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Своїх, двоюрідних брали. Оце, як 
у нас, то двоюрідна батькова [двоюрідний брат, дво-
юрідна сестра] і з материної сторони так. Бувало так, 
шо і на двох дітей один хресний батько, а матері різні. 
А батько може один бути! У моєї сестри онучка хрес-
тила свого сина – вони в Куп’янську живуть – то там 
брали разних, не своїх, і кума, і куму. Там ото хрес-
тини, то сходяться всі куми. У нас в селі пироги пе-
чуть з начинкою: картошкою, сиром. Вареники варять 
із сиром, картошкою, капустою, як пиріжки. [...] Не 
пам’ятаю, чи був узвар на хрестинах, за варенуху теж 
не пам’ятаю! У нас кваша була. Але я уже не пам’ятаю, 
з чого її варили. Вона там підходила і дивилися, щоб 
вона не побігла. Вона з муки житньої обязательно 
робилась, вона грала, бродила. Її  ложечками їли. Це 
ставили на хрестини і просто робили. Ще була каша і 
поливка. Поливка з конопель насіннячка. 

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ, «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  То жа-
бою, то мишею [лякали]. Тоді ж інколи в нас були. 
То кричали: «Ти ж не лізь, а то он Бозя, він баче все!» 
Приходилося так, шо у нас один там і глаза повидо-
вбував Богові, шоб не дивився. Мати прийшла додо-
му, а він: «Мамо, вже Бозя не буде дивитися на мене!» 
Глянула, а нього глазів нема. [...] Дитині казали, шо в 
капусті взяли.

Записала Н. Гаврилюк у вересні 2007 р.  
у с. Кам’янка Дворічанського р-ну  

Харківської обл. 
 від Вязовської Віри Іванівни, 1935 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПОЛОГИ  Пам’ятаю, хазяйка мені 
приказувала: «Дивіться, на ніч багато не їжте, не роз-
родитесь». Коли злякаєшся і схопишся за живіт, то 
дитина може народитись з родимим п’ятном. У  нас 
дівчинка була, я вчила її, хороша така дівчинка, у неї 
на півобличчя таке червоне було – кажуть, мама іспу-
галась. Я  знаю, шо казали, шо не можна відмовляти 
вагітній, як шось просе, бо в тебе миші з’їдять усю 
одежу. [Чи забороняли рубати, шити, різати у свята?] 
Не чула! [...] Сина народжувала у 1957-ому, а дочка – 
1960-го. Сина я тут народжувала, у нас лікарня була. 
Зараз нічого немає! Мама уже тоже в лікарні родила. 
1935-ті роки.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Зараз крестини. А тоді не було, 
коли я народила, то не було. Приїхали мої батьки, 
його батьки приїхали, поздоровили, новонароджено-
му подарунки, посиділи за столом. У нас не крестили. 
Уже пізніше, синові, мабуть, було років шість чи сім, 
так бабушка (мама моя) взяла поїхала в с. Розове [в 
Росії] і похрестила. Я комуніст була, я не мала права. 
Бо партактив, то називали поіменно, хто хрестив у 
Куп’янське, хто у Розове. Забороняли. Але старалися, 
шоб ніхто не знав.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Одну пару беруть: жінка з однієї 
сім’ї, а чоловік – з іншої, отак. Як правило, нежонатих 
беруть. Приятелів беруть, а не так, шоб тільки рідні. 
Одна пара – кум і кума. А на інших дітей – кожен раз – 
нових кумів. [...] Ой, ви знаєте, це ж 1935-ий рік. Це ж 
після голодовки, не до хрестин було. Тоді раді були, 
шо вижили! Голод страшний був!

ДВОРІЧАНСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Тополі
Записала Н. Гаврилюк у вересні 2007 р.  

у с. Тополі Дворічанського р-ну  
Харківської обл. 

 від Марії Михайлівни, 1928 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, РОДИНИ  У нас не било такого, хоть 
беременная, хоть шо! Разговори билі такиє: колоть 
дрова нєльзя, єслі іспугаєтся, охвативаєтся  – будєт 
пятно. [...] Жінки одразу не ходять. Таких малих ді-
тей не показують. Як уже почне в’язи держать. А то 
поглядєлі – і рєбьонок заболєл. Когда большенький, 
три-четірє месяца, головку дєржит, тогда можно.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  В куми бє-
рут одну пару – кум і кума. Друга, хоч і третя дитина, 
всьо равно беруть отца і мать нових. Когда справ-
ляют крестіни, то всє кумов’я пріходят. [...] Сєйчас 
всє крєстят, єздят в Разове. Кто в мєсяц крістять, а 
кому полгода – крістять. Кому як припадає. [Чи існу-
вали якісь прикмети під час хрещення?] Ми такого 
не знаєм! [...] Пообідають і все! Ну, готовиться чє-
ловєк. Борщ і кашу уже нє готовят. Ето на поминки 
рисовую молочную кашу [готують]. Гроші кідают всє 
приглашьонниє. Родная баба нє распоряжаєтся. Мо-
лодиє распоряжаются. Гроші скидають – хто як. Хто 
в тарєлку, хто в баночку, гроші дають  – хто як. Хто 
в тарєлку, хто в баночку, гроші какіє єсть. І подаркі 
дають на початку або в конце, у кого как! Пироги пе-
кли спеціально. Ето раньше билі пироги, а тєпєрь – 
нє! Раньше було: картошка, м’ясо чи котлета, пиріж-
ки. А  щас такого нєма, шоб пирожки. [Чи купують 
торти?] У  кого який капітал! Не всє хорошо живут, 
жизнь такая, сами знаєте. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  [Скільки дітей цього року на-
родилося у селі?] Народилася тільки одна [дитина] – 
мужик народився. Тепер школи немає. Раньше ідуть в 
школу, со школи, вєчєром іграють, крик, гвалт. Полно 
било дєтвори. А тєпєрь – страшно! Роділа вот моло-
дая женщіна, а работ нєма, а єго надо одєть, обуть. 
А раньше по пять, і по шесть, і по восємь дєтєй било! 
І по четверо у всєх. А тепер попробуй пять чи шєсть, 
что с німі можна дєлать?! Хоть с горя вєшайся!

Записала Н. Гаврилюк у вересні 2007 р.  
у с. Тополі Дворічанського р-ну  

Харківської обл.  
від Стевенцової Марії Степанівни, 1923 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПОЛОГИ, РОДИНИ  О! Я забеременє-
ла і что хотєла дєлала. Я захотєла колбаси, он поєхал, 
купіл качалку колбаси, я поєла і до свіданія! Єла всьо 
подряд. А  работать  – работала до послєднєго. Раєю 
ходила, я работала в молочаркє, молоко сбирала. [Чи 
можна робити на свята?] Нельзя! Боже сохрані! Нє, 
нє! На празднік нєльзя шить, работать. Нє іспугать-
ся, нє кричать, нє матюкаться прі ребьонку. Я  хоро-
шая била, і свёкор с свєкров’ю хорошиє билі. [...] Діти 
були. Я в Кам’янкє в роддомі родила. Пупка нам не да-
вали. Мама мені не розказувала. Вона в 1933-ом году 
во время голодовки умерла і братик. Я одна осталась. 
Била у меня вторая дєвочка, умерла в 1952-ом году. 
[...] Женщини нє ходілі на родіни. Только на крестіни 
собіралісь.

ВРОКИ  [Чи можна показувати новонароджену дитину?] 
Порядному можна, а бессовесному нєт! А чєго нєль-
зя? Можна! Таких прикмєт нє било. У мєня, правда, 
зглазовалі дочку 1949-го года. То думала, кончится. 
Пошла я єй платьїце заказивать шить. А  мой муж, 
шо я от єго роділа, уєхал на Донбасс, каже: «Кварті-
ру найду, вас заберу». А он возіл бурак на машинє на 
станцію. А там діректор бил молодой – бурякопункта. 
І поглядєл! Так било, кончалася, насілу домой донєс-
ла. А у мєня свьокор, дак хотєл біть, шо понєсла дітя. 
А  потом тут бабка свячівая била. Оні со свьокром 
кумов’я били. Он каже: «Несі скорєй, бризгай єйо». Та 
бабка побризгала, дак она суткі спала, как-раз суткі. 
І нє давалі мнє єйо нікуда носіть, нікуда. Она кучера-
вая била!

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Куму я брала 
подружку, єй тут уже нєма. А ку ма – брата двоюрод-
ного брала, тоже нєма, в Житомир уєхал. Одну пару 
бралі на каждого ребьонка.  [...] На крестінах тади 
нічєго нє било. Ета сєйчас, а тади!!! Раньше говорілі 
«кстіни», сєйчас «крєстіни». І  гуляют, как покрєстят. 
На крестінах каши нєт! Нє, нє! [...] Сєйчас годовщи-
на, дєнь рожденія справляють. Собіраються кумов’я, 
родственнікі, собіраються гулять. Стрігут на год. І как 
год, годовщину ілі імєніни гуляют. Стрижут крьост-
ниє. На табурєток садят, крєстік вирєжут. На кожух 
нє кладут, нє, нє! А куда постриженниє волосікі дєва-
лі – нє скажу, нє знаю! 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
Как пєрвий шаг, рубашечку рубалі, рвалі, шоб ходіл. 
Обедалі і всьо! [...] Первий зубчик – нічего нє дєлалі. 
Я народіла, нє кидала пєрвий зубчик. 

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ, «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Пріка-
зивалі ребьонку: «Ти ж нє ході до колодязя, нє загля-
дай, там Бабай! Нє ході Серьожа, нє ході, там Бабай 
сидить».  – «Бабушка, а какой он?»  – «Он лохматий, 
страшний». Дак он мєнє слухал. Больше нікєм нє ля-
калі. [...]А откуда взявся? Нє питав, нє питав. Я тоже 
нє питала. Мама умєрла, мнє восємь лєт било. Казалі: 
«В капустє, в камишу!» За аіста нє казалі. 

ДЕРГАЧІВСЬКИЙ  
РАЙОН

смт Прудянка
Записав О. Ткаченко 5 лютого 2006 р.  

у смт Прудянка Дергачівського р-ну  
Харківської обл.  

від Остапенко Р. П., 1937 р. н.

ЛІКУВАННЯ  ДИТИНИ  У  хворої дитини треба зрізати 
нігти на руках і ногах, волостя трошки і на рівні зрос-
ту просвердлити в одвіркові дірку, й туди те волостя і 
нігтики запхати, й воском замазати. Тоді хвороба про-
йде, тільки-но дитина переросте рівень тієї дірочки 
в одвірку. Можна покласти дитину додолу на спину і 
обвести крейдою обриси тіла. Хвороба пройде, як ди-
тина переросте цей малюнок. Як дитина вссикається, 
то треба, шоб постяла у ту ямку, шо прикорінь від ху-
добини був забитий; після цього цю ямку треба заби-
ти осиковим кілком – не вссикатиметься. 
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РАЙОН

с. Діброва
Записала М. Маєрчик улітку 2003 р.  

у с. Діброва Ізюмського р-ну Харківської обл.  
від Коніної (Листопадової) Ольги Платонівни

БАБА-ПОВИТУХА  В мене мама дітей приймала, ще як 
молода була. Вона розказувала. А в 1951 чи 1952 году 
такі були тяжьолі роди у невістки. А тут уже не той, 
нема. Поки та скора прийде... то скора приїхала, а мама 
вже й опростала. Та після війни [приймала]. Були такі, 
[що просили]. Вона і дітей лічила харашо. Вона людей 
лічила, таких, шо в больниці не лічили. Вона, мені ка-
зала, та не только мені. Вона, напримєр, держала коро-
ву, держала худобу, вона всєгда опростовувала, бувало 
неправильно йде худобина, в неї руки помиті по локті 
позакочувані. Одітий халат був спеціально, шо вона в 
ньому коло худоби. І вона даже баче, шо неправильно, 
вона його посилає туда і оберта, так вона і маленьких 
[приймала]. Считай, то худобина, а то людина, а вона 
ж так само же ж, получається, і обертала дєток. Так 
один раз було: і скора не їде, і вже от-от, а воно вже 
половинку видно дитини. Ну шо робить? Воно ж не 
так іде. Помила руки, таз стоїть, вода, все стоїть. А в 
них була така бабушка спеціальна, вона їх учила. Вона 
як умирала, їй більше сто год було. Вона [мама] все 
робила. Но тоді вже врачі були. То вже в крайнєм слу-
чає, як визиваєш, а воно не приїзжає. А тутечка уже 
душа з тілом розтається, нада було допомагати. Да, і 
все щасливо родилося, і все. [Мама навчилася] від цієї 
ж бабушки. Вона у нас недалеко жила. Так та бабушка 
така була: як схочеш, шоб у вашої коровки було моло-
ко, – буде, як несхоче, так не буде. Нє, не відьма. Вона 
лічила худобу. Бабушка Оришка називали. Так вона 
маму коє-чему обучала. 

ПОЛОГИ  А  я онука приймала, тільки уже їхнього, ні, 
племінника. Така гроза находе, і ми побігли, а її схват-
ки хватають, біжим по желізній дорозі, молоді, дебе-
лі дівчата були. Вона остається. Я  кажу: «Та шо ти? 
Давай скоріше, скоріше». І  мєжду путями вона: «Ой 
Боже, прихвачує». Уже вона не знає, шо робить. «Шо 
ж давать? Куфайки тут»,  – каже. «Давай! Стели кух-
вайки. Нічого, не пропадьом». А  там вдалечі воєнні 
стояли, там у них сохранився бєнзін от льотчиків. 
Кажу я, шо буду кликать хлопців, хай машину чи шо 
[дадуть]. Я тоді бистро куфайки розтелила, рубашку з 
себе зняла, тоді ж раньше рубашки білі були, хароші, 
розіслала, шоб по чистому. Води взяла, там мило сто-
яло, руки помила, кажу: «Давай». В мене тоді вже двоє 
було. Я  вже рожала, но я в больниці рожала. Давай, 
потіхоньку, потіхоньку. Ну і все. Родивсь мальчик. 
Я тоді взяла, у мене була кофта, завернула манюнє. А її 
морозе, її поукривала харашо. Стьожкою з рубашки 
пуповину відрізала і закопала коло річки. А откуда я 
знала, шо треба в больницю? Я  ж не знала, шо вона 
нужна. А  тоді приїхала скора, питаються: «А  де міс-
то?». Кажу, шо закопала. Пішли викопали, дивляться, 
прополоскали. Повезли і мене, і її, в піводинадцятого 
ночі. А вже вечір, і ніхто не знає, де я є. А дитина вдо-
ма у мене, шість місяців, молоко біжить. [Чи до війни 
жінки народжували в лікарнях?] Да, у нас були. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  От, напрімєр, було у дитини, от 
у мене була, напрімер, свинка, шо отак обкладає і все, 
хоч вмирати. І вона прийшла і каже: «Не переживай. 
Все буде гаразд, я все вилічу. Давай мені чистої кара-
сіни». У мами всєгда карасін була з лабораторії. Вату 
дала. Тоді жили люди харашо. А раньше, знаєте, такі 
ложки були дерев’яні з груші? Вона каже: «Дай мені 
ложку чисту». А я лежу, мені уже дихать нічим. Вона 
каже: «Давай таз, і сама становись, і будь спокойна. 
Так вона взяла намотала вати білої, вмочила в керосін, 
а мене підняли на подушці, та тоді як полізла туди, та 
як шмаргонула, порозривала гнояні оті, шо сухрови-
ця тече, а тоді мене нахилили. І я ото півтаза нарвала, 
мені ж рвать хочеться. А тоді ще раз намотала, про-
мочила і каже: «Пали сорочку. Дівка буде тіки така!» 

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Женщини такі були, шо 
коли мене принімали оце... Но вона, не принімала так, 
шо до неї всі йшли, то дивилися. От тіки родилося 
манюнє, і вона зразу дивилася на вікно. І так зразу і 
його все шось гада, саме главне кончина його, смерть. 
Побачити як маліньке, в якому році, кавалєр чи ба-
ришня, в молоді, розцвєтні года, чи в старості помре. 
Оце за це вони розказували. Да, і ото тіки родилося, 
вона його бере на руки і вона дивиться зразу на вікно. 
[У яке вікно?] А хто його знає? Да. Ісполнялося. Оце 
син, шо в мене умер... вони робили на заводі, там філі-
ал був од завода, в Армєновке, і ще мій зять, там вони 
були вмісті. Так женщина якась була, і така, шо вона 
предсказувала ето дєло всьо, ви представляєте? Так 
він мені сам признався, шо як молоді ото були, вирі-
шили зайти, шо ж вона там скаже. Той зайшов, нічого 
не сказав, а йому каже: «Хароша в тебе сім’я, хароша в 
тебе жінка буде, буде в тебе дочка хароша, образована, 
буде в тебе син хароший, і ти хароший, а ти погібнеш 
трагіческой смертю». Вона йому сказала: «Ти не обі-
жайся, я хоч і скажу, ти не обіжайся». Вона дивилася, 
у неї якась книга була.

с. Студенок
Записала М. Маєрчик улітку 2003 р.  

у с. Студенок Ізюмського р-ну  
Харківської обл.  

від Заболотської Ольги Олександрівни, 1931 р. н.,  
родом із с. Кримки Краснолиманського р-ну  

Донецької обл.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Та гралися. «У  жмурка»,  – як 
називалася. А  тоді перед войною, перед 1941  годом, 
чогось ми почали грати у «Бакша», де ростуть кавуни. 
І ми нагортали отакі кучі з піску і ото, значить, це ка-
вуни. Це мені було годів шість. І батьки наші казали: 
«Точно война буде, єслі в отакі ігри грають діти». Ми 
так любили. Там у нас у селі пісок, такі пісчані бугри, і 
ми поза тими буграми, ото бакші каждий собі садили. 
Кажуть: «Це тільки перед войною в бакші грають». Ну 
а так «в жмурка», в квача. І отак плюєш, пальці кілеч-
ком складаєш, через пальці, а там копійка. Єслі попа-
деш – виграв, єслі не попадеш на копійку – програв, 
давай копійку. В ножа» грали. Треба було, щоб ніж в 
одне місце попадав. Єслі не попав – давай ножик далі 
другому. Вже стали більші, так «в платочка» гралися: 
от так станем навколішки, і одна дівчина ходе і кладе 
за спину платочок, і  вгадують, не оглядуюся, за ним 
платочок лежить, за мною, а за тобой його нема, то 

ІЗЮМСЬКИЙ  РАЙОН
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ти вставай, ти носи платочок. Ну як уже побільшали, 
стали здорові, вже грали «в  кольца». Тоже кольцо ж 
так само клали. Тоді ж начали цілуватися з хлопця-
ми. Єслі вгадаєш, шо кольцо в тебе за спиною лежить, 
значить, треба поцілувать того, хто кидав кольцо, 
в щочку. 

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА  Нє, дома [народжувала]. 
Перву дитину я родила дома, і на третій день вже по-
гнала корову пасти, бо нікому було. І були шви на-
ложені, визвали врача, бо в мене розриви були, ви-
звали на третій день, вже даже гной, розчищали і 
наложили мені шви. А корова стоїть реве, я забрала 
дитину і пішла корову пасти. І на дев’ятий день я вже 
картошку копала. Дев’ять день було дитині якраз. 
І я витягувала картошку із води і виносила на траву, 
розтилала, шоб же вона сохла. Замужем так, там не 
влежиш. А  чоловік такий був, шо не дуже помагав. 
[Про народження іншої дитини] І я пасла, перечипи-
лася через який-то корінь, упала. Восєм місяців і два 
дні було по щету, по мойому, бо я, того нізьля, може, 
казати, ну я з чоловіком жила, може, раз-два раза 
в год. Так я замічала, коли я забеременіла і  стільки 
днів я з ним не жила вообще. Ото – вісім місяців і два 
дні. І я впала, і в мене вискочила дитина. Оцей Саш-
ко. Но він був плохий, у нього мошоночка, видно, 
ударилась, водичкою налилась, ударилась, видно, 
така велика була. І  глаза були такі випуклі. Видно, 
здорово я його ударила. Но нічого, так красавець, 
такий гарний. І  в пелені несла додому, не одірвала. 
У больницю несла, шоб пуп одрізали. Несла отак. Да, 
[у спідниці]. Не одривала, отак. Воно там плаче. Воно 
ж не одірвалося там, отак з пуповиною, з усім. І як 
бігла, дитинку догори ногами несла. Ну, не вмерла ж, 
і далеко, і всьо. І прийшла в больницю, обрізали пу-
повину, покупали, обмили його. Він хлипав здорово, 
ну, шось кашлялось, видно, там ще захленувся тією 
гадостю всякою, одходами. [...] [Чи була у вас в селі 
бабка, шо дітей приймала?] Була. Моя рідна бабушка, 
моєй мами мама. І приймала вона дітей, і купала їх. 
Тоді ж не так, бач, принімали. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Тоді пупик зав’яже, дити-
ну зразу купали, в ту ж минуту, шо народилось воно, 
вона пупик зав’язала, тут воду нагріли, покупали 
його, замотали і зразу, корито дерев’яне глибоке, і в 
те корито ложили роженицю і якоюсь травою, чи то 
звіробой чи... Я  не помню, в якій купали мене воді. 
Тоді покупали, я заснула. І так довго спали, і дитина 
довго спала. І мене вже тоді, я сама купалась, а дитину 
утром і ввечір. Вона так росте гарно. Так росте хара-
шо. Оце ж у мене оця Валя. Отака завбільшки дитина 
родилася, тоді ж весів не було, но мені кажеться, кіло-
грама два було у ній. А воно за два місяці – така морда 
кругла, ножки такі товсті та розова дитина. От як по-
купаєш, і мені кажеться, за день воно вже виростало. 
І купали не так, як оце моя дочка, шо в Ленінграді оце 
живе, купає, покупа, обмота і все, а то парили, просто 
парили. Оце воду ж нальєш, обмотаєш його пельо-
ночками, ручечки складеш і підливаєш гаряченької 
водички кругом, і хлюпаєш. Ото на його хлюпаєш, 
хлюпаєш, а воно засне, на його росичка так, вспотіє. 
Поміряєш його, отак навскіс ножки з локтиком, по-
міряєш, шоб позвоночничок правильно ріс, шоб не 
згинався. Тоді його змотаєш, покупаєш, покормиш, 
зав’яжеш, укриєш його, і воно лежить, спить. Про-

спить шість часов і їсти не просить. А розмотаєш – 
а воно таке розове, як варене. Таке хароше. А тепер 
купають зовсім не так, покупають, обмиють, ножки 
помили, голову помили, замотали. А воно й холодне. 
А раньше так не купали… У мене діти курносі роди-
лися, ну отакий ніс, до тіх пор малий ніс. І у мене не 
великий, но як народився то всьо. Так мені батько 
вже сказав: «Ти як покупаєш, так дьоргай за носика, – 
оце Сашка, у його там отакий носик був. – Бо шо це за 
мужик з таким носом буде?» Він же ж такий родився 
поганий, страшний. Він отакий завбільшки, та це ж 
отакий страшний був, і голова  – вм’ятіна була отак 
здорова. Він на той глаз погано й бачить, шо вм’ятіна. 
Но я страшно перечипилась. І бігла, бігла, на живіт 
так упала, і сразу родилась в мене дитина  – вибила 
так. І ото оттягла я йому носик. І отакий гарний став 
носик. А то отакий питтичок, а перенісся нема. У нас 
вобще перенісся мале у всіх, у батька мого... А  тоді 
я його та ще й отак подавлю його, подавлю. А бать-
ко прийде через тиждень чи через дві неділі. Батька 
Сашко звали і син Сашко. І він каже: «О, тьозка вже 
подрос, нос большой!» А дівчатам нам ніхто не казав 
[поправляти носика].

ВАГІТНА ЖІНКА  Я ходила беременна на роботу в лєс-
нічество, то я каждий день хвартух міняла. Іду на ро-
боту, і всігда в мене чистий фартух, ото, шоб живота 
не так видно було. Ну чого ж так? Не дуже інтєрєсно. 
Як живіт, я одівала хвартух, він отак тут перебраний, 
даже не видно, що я беременна була, він мені згла-
жував. Я оцього посліднього носила, шо чоловік і не 
знав, шо я беременна. Я йому не казала, він так до-
пився вже. І я не хотіла, шоб не було в мене дітей, а 
шоб були в мене діти. І я ходила, і люди вже кажуть: 
«Шось Ольга так поправилася». А я всю жизнь худа 
була. Як була в дівках, то не була худа, а як заміж ви-
йшла то... А  дід один каже: «Вона, видно, беремен-
на. Шось вона на кислиці... У  нас скоро всі кислиці 
об’їсть». І  аж до шостого місяця нікому не казала. 
І пасла скотину, череду. Ну, я не знаю, як інші люди, 
но він [чоловік] нап’ється водки – йому більше нічого 
не нада. А я боялася, шоб діти не були в мене ж калі-
ки. Бо я знаю, у моєї свекрухи двоє дітей каліки. Тоже 
свекр п’є. Одна дитина помішена, а одна... знаєте ото 
слово... шо язик наверх, малі ростом, очі такі... Рідко. 
Є сорт таких. Уродів, чи як їх? 

АБОРТ  Їздили в Ізюм на аборт. Робили! І  вмирали. 
У нас багато дівчат повмирало. Щось їм бабки роби-
ли, шо вони вмирали за одні сутки. То не в нашому 
селі [бабка]. Одна моя подруга так у туалеті вмерла. 
Ну, пішла в туалет і вмерла. Просто бабка, яка гроші 
драла з людей. Просто сама по собі шось робила.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Я думала, як вийду заміж і в 
мене буде гарний чоловік, так в мене буде десять ді-
тей. Так мені хотілось. Ну да, бач, тільки троє. І двоє 
внєматочних. Уже моя дочка була беременна, як я 
була [вагітна], у нас би були діти однакові, шо в до-
чки, шо в мене. Тільки приїхала [з Ленінграда], у мене 
схватила внєматочна, і мені зробили операцію. Якраз 
на Рождество Христове... А в неї лялечка родилась. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  Хлопчика нельзя в’язати, 
шоб мошоночка була між ногами, треба її сюда, пе-
льоночкою отак, наверх. Ну так кажуть, може бути 
там шось з мошонкою. Треба так, шоб пельоночкою 
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сюди аж на животик, і ножки рівненько. І  ми ще й 
в’язали повивачем дітей. Такий широкий пояс, кла-
деш його первий, тоді пельоночку, тоді дитинку, тоді 
пельоночкою замотаєш, і тим повивачем як іскру-
тиш його, то воно лежить, як дрючок, зав’язане. І от 
так розв’яжеш, і попруги по ручках, по ножках. Такі 
задави. Ото ж так учили, шоб рівне виростало, шоб 
не кривоноге, шоб спинка була рівна, шоб не сутуле 
було. І ото ж так бабушки приказували. Отак, каж-
ду ручку пельоночкою пригорнув. Отак по швах. Да, 
[кожну окремо]. М’якеньке, шоб було. Ну, не було ж 
у нас нового на пельонки, а з старої своєї сорочки. 
Вона м’якенька така, миткальна. І  ото позакручую. 
Та все [брали], аби рубця не було. Рубці всі вирізали, 
шоб не давило. 

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  А  шили сорочечки, я сама шила, 
своїм дітям, і дівчатам дарила, їхнім дітям, шоб під 
ручкою була дірочка. Шоб ангелики туди вилітали. 
Оце значить рукавчик відсіль застрочений і відсіль. 
От дивіться, розпашонка, суцільний рукав, як розпа-
шонка, отак застрочено, а під ручкою дірочка, щоб 
ангелик звідтіль вилітав. І  ото воно якось не даве 
йому. І як розмотав, зразу під ручкою витреш. Воно 
ж дірочка, витреш, шоб не потіло, чистенькою ват-
кою чи чим там. Ну я мазала олійкою, зварена на во-
дяній бані з м’ятою. Олія. І ото ваточкой помажеш – і 
воно ніколи не, запрівало. Не було ж ніяких, тепер 
оце ж креми дітям. А  раньше ж оце олія, зварена 
на водяній бані з м’ятою. Да, розпашонка. Спереді 
[зав’язувалася], шоб же ж не давила вірьовочка, та 
там воно, або ретязочок такий вив’яжеш або просто 
з пружочка виріжеш, ну, щоб не грубе було. Спочатку 
я ж по попку йому шила, а тоді вже довшеньку таку. 
Тоді ползунків же ж не було. Не було ніколи. Сразу 
плаття і всьо. А я шила труси дітям, отакі плавочки. 
А в людських дітей не було й того, платтячко та і все. 
А в хлопчиків штани та ще й з розпіркою. Отак роз-
пірочка, і воно ходе, отак попісяло, і сухі труси. Да, 
отут пояс і тут пояс, і дві халоши ж ушиті в пояс, а 
між ногами не зшите. Воно присіло, попісяло, пока-
кало, встало і пішло, а в штанях. 

с. Оскіл *
Записала Н. Гаврилюк у липні 2009 р.  

у с. Червоний Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл.  
від Зубенко Любові Федорівни, 1941 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  [Як у вас кажуть, «беременна чи ва-
гітна»?] По-всякому. Перевертні ми. У нас, бачте, і не 
чисто українці, і не чисто росіяни. Хахли, хахли ми. 
Ми і так, і так балакаємо! У нас це тільки в празники 
не можна, ні шить, стірати, рубати. Як шити [якщо 
вагітна], гляди, пальчики бувають докучі  – кажуть, 
це ж в празник шила. В нашій сім’ї ось як воно було! 
У  моєї сестри перва дочка родила, Таня. І  якраз на 
Пасху свекри її собиралися йти гулять десь в компа-
нії, чи що? Вона якраз на сносях була. Свекор одягав 
сапоги, вони в пилюці були. Сестра: «От подождіть, 
тато, я вам зараз щіткою – раз, раз!» І вона народи-
ла дитину, і оце відсіля [показує на обличчя]  – як 
щіткою мазнула, риже пятно. Вона носить стрижку, 
вона щас в Кировограді замдиректора медколеджа, 

* До 2016 р. – с. Червоний Оскіл.

кінчила медінститут в Києві, – і в неї так. Незя кішку 
бити, у дитини може бути шерсть така, вона чешеть-
ся, погано спить. Надо тоді... бабушка моя повитуха 
так і розказувала: «Із соняшників попіл от! І ото вода 
кипить, а попіл на полотно, і цією водою, що через 
попіл пройде, щоб дитину помити. Оце разів скіль-
ки, щоб оцю шерть зняти. Соняшник – зрізають шап-
ки, а корішки вирізають – і спалить. І той попіл – луг 
спускаєш. Шерсть, видно її по спинці, по хребтику, – 
як косичкою вродє шерсть!»

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ, БАБА-ПОВИТУХА  [Чи 
повитуха могла визначити долю дитини?] Були зна-
ючі. Я не знаю, бо бабушка не розказувала. [Чи ви-
значали долю під час хрещення?] Не знаю! Хрестили 
всіх, не примічали! [...] Нас у батьків було троє. Се-
стра з 1931-го року, середня з 1935-го, а я з 1941-го. 
Мамка народжувала в лікарні. Мама не розказувала 
за бабу, але наша бабушка була повитуха, батькова 
мати. Казали: «Іди по бабу-повитуху» [слово «пупо-
ва»  – не казали]. Породіллі під копами родили. Це 
вже я мамі помагала, мені сім чи вісім год було, в об-
щем, я себе помню із семи років. Так ми осталися: я, 
мама, бабушка ця ж – повитуха. Ходила вона. Прибі-
гають і кажуть: «Марія Дорофеєвна, пішли скорень-
ко, там Валя роде!» Чи Ганна, Христя. То те... І баба з 
собою брала: пряжа в неї була конопляна. В неї оце 
моточок був оддєльно в кошолочці, кисеті, з полотна 
торбочка і ножнички. Повитусі давали одразу, хто 
платочок давав. Ходила до породіллі, но не дуже. На 
хрестини хто звав, а хто не звав, всяко бувало. По-
лотно або накідку [скатерть вишита] дають. Зори ви-
шиті і хрестиком, і гладдю.

ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  І  ці ножнички вона 
[баба] над огньом, як ото банки ставлять, потри-
має, запалює, пуповину отрізала, цим зав’язала. Під 
пупа нічого не підкладала. Пупок, що висох, це і за-
раз так, і тоді так, забирали і держали, шоб дитина 
розв’язала, як іде в школу. І зараз зберігають пупок і 
волосики, як пострижини. У мене четверо дітей, всіх 
родила в больниці, і пупки всіх я дома сохраняла. 
І розв’язували. Ну, не розумні, але факт – усі покон-
чали інститути. [...] Місто більш закопували в гній. 
І корови так само, щоб по йому ніхто не ходив. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Діти всєгда приносили 
вечерю, щедрувати, колядувати ходили до баби на 
Різдво. Як підростає, то з місочкою, з місочкою іде. 
То батьки приводять за ручку, а то вже самі. Мама 
всєгда: «Ти ж понеси бабушке вечерю!» Сонце захо-
дить, ідуть гуртами, збиралися: «Пішли до бабушки 
повитухи, вечерю понесем!». Хрещеним також не-
суть, тьоті, дяді несуть. Вечеря – в мисочку насипа-
ють кутю. Кутю варять з рису, а тоді ж раніше товкли 
в ступі яшну крупу і варили кутю, плюс мед, а тоді 
узвар з сухофруктів, там і груші, і яблука, і ягода, і 
все. І отим узваром наливала – мисочка поливна, гли-
бока. Трошки наливали до куті. Тарілочкою накри-
вають і зверху два пиріжки (у кого які, з начинкою) 
і в хустку, і несе: «Прислали батько і мати, нате Вам 
вечерю!» Бабушка бере ложечкою покуштувала, по-
благодарила. Пирожок може взяти замінити і свій по-
ложити. Один візьме і один положе, бо вони ж далі 
ідуть, щоб було два пиріжки. Гостинчики давала. Ну, 
тоді ж конфетів мало було, це як грудочка сахарю, а то 

ІЗЮМСЬКИЙ  РАЙОН
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ж пекли самі, так барішні пекли, коники пекли. Такі 
формочки отож були і видавлювали тісто солодке: і 
мед, і патока, ще й добавляли юшку солодку з буряка. 
А  барішні красили із буряка соком. Як витягнуть із 
духовки, і красним соком – красна барішня, а тоді по-
тикають, наче гладкі, коник – хлопцям.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  За кумов беруть кого угодно. Зараз 
більше, хто був свідєтєлямі на свадьбе, ту пару бе-
руть. Одну пару. На других дітей других беруть, сво-
го віку. Буває, двоюрідну сестру можуть взять. Єсть 
такий звичай, шо може забрать до себе. І даже перед 
гробом, як умре мати, клянуться, шо я твою дити-
ну [доглядати], буду їй допомагать, поки буде їй по-
трібно. І оце ж, як хлопця в армію випроводжають, 
батькі хресні обносять, обдаровують оце ж людей і 
подарки збирають на дорогу. І на свадьбах так. І на 
росписі бувають не так батьки, як кросні. Співають 
про кумів: «Ой куме, добра горілка, вип’ємо, куме, 
ще й з понеділка. А у вівторок вип’ємо, куме, та й ра-
зов сорок». На хрестинах співають всякі пісні, укра-
їнські. А шоб спеціальні якісь, у нас я таке не помню. 
Я ж тоді, як бабушка ще була, я ще тоді по хрестинах 
не ходила, до путя не знала, і я не брала собі в голо-
ву. Це, якби ще батько був, то, може б, нас частіше 
приглашали, а як мама одна була, вдова. А  у нас в 
дворі було п’ять женщин: бабушка, мама і нас троє 
дівчат. У мене хрещеників було багато. Я ще заміж не 
виходила, я ще дівчиною була, у мене хрещеник був 
Вася. Тобто кумою можна брать і дівчат, незаміжніх. 
А  сімейну пару у нас не беруть. Треба з різних хат. 
Даже єслі ви кумували у них. І  вас опять беруть із 
кимось – то нельзя. Ні, вона вже була кумою – нель-
зя! І  я у вас хрестила, то ви вже у неме не можете 
хрестить. А чого – не знаю! Не положено! Народила 
дитину, неділя проходе, беруть за хрещених, ідуть в 
церкву. Було так: кого першого мужика зустрінеш і 
береш за хрещеного. Утром виходеш  – мені завтра 
хрестити дитину. Ага, ось зустріла, мужик іде. Вона 
Богу помолилася: «Будеш моїй дитині хрьосним?» – 
старий, молодий, яким би він не був. Не було, шоб 
відмовляли. Ну, жінку уже можна вибрать до му-
жика. «Стрічені...» Може, так і казали?! У  нас каза-
ли: «зустріла хрещеного». Коли питаєш, куди йдеш, 
незя відповідать, мовчки махнула рукою і все, шоб 
не зглазили, бо ідеш же запрошувать! [Чи чули Ви, 
щоб брали стрічених кумів, якщо попередні діти 
вмирали?] А у нас на всіх беруть. І так раньше було! 
А як дитина хворіє, то перекупляли дитину. Це так. 
Це вже просили, щоб він зможе перекупити. Дити-
на хворая, значить, кажуть, чи це нечиста кума була. 
Або вавки ́ якісь нападають. У нас перекупляли. На-
приклад, сусіда. Нема з дитини діла, не росте і плаче! 
Він приходе і стукає в вікно... Йому з вікна гукають: 
«Хто там такий, чого прийшли?» – «Я чув, шо в вас 
є товар, який мені потрібен!»  – «Єсть, заходьте в 
хату!» Ото загукала в хату. Він дає гроші, скільки там 
грошей. Вони беруть дитину і знов ідуть в церкву, і 
батюшці кажуть: «Ми перекупляєм!». І батюшка там 
кругом стола. У мене оце дочка, що зараз тут, тоже 
перекуплена була, вона, може, в шостий клас ходила. 
Ну, в неї трошки інакше! У неї хресний вмер, а вона: 
«Як же я без хресного, хай дядя Вітя буде хресним!» 
І  вони поїхали в церкву. Це по случаю! А  та стара 
кума залишається, не обижається. Вагітною, і як мі-

сячниє, нечиста, не може іти в куми. [...] Похрестили, 
вертаються на обід – хрестини. Дитині дарять – хто 
шо: хто на плаття, хто матерію, платочок. 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Як пер-
ший крок – путо перерізали. Ножом навхрест между 
ножками, кажуть три рази «Отче наш» і «Ріжу тобі 
пута, шоб не було спутано!» [...] Бере кум з кумою. 
Сіли, пообідали: «Ми зійшлися постригти нашу ди-
тину». Беруть лаву, кожух і садять дитину на кожух. 
Кума держе, заговарює, а кум вистригає навхрест. Із 
усіх сторон по кусочку і кладуть в конверт. Мати збе-
рігає і пупика, і волосся. А тоді вже батьки самі стри-
жуть. Оце ж тоді, як пуповину розв’язують, як у шко-
лу йде, і волосики спалюють: «Поки волосся горить, 
стільки голові боліть». І зараз так роблять. Щоб умом 
був розв’язаний і голова світла була! Тіки ще зараз 
по-новому придумали. Бачу, шо і моїх онуків, і прав-
нуків. Вон уже ж год – кладуть ключі, кладуть губну 
помаду, кладуть ручку, гроші на кожуху. Біля дитини 
кладуть. І за шо дитина візьметься, тим і буде. Ручку 
візьме – ученим буде, ключі візьме – буде хазяйством 
завідувать, бізнесменом, як губну помаду – буде мод-
ниця, гроші візьме – банкіром буде. Оце вже молоді це 
напридумували! [Як давно це розкладають?] Дітям не 
клали, а онукам уже клали. Приблизно кінець 1980-х 
років. Ідуть на стрижки всі з подарками. Хрьосні зо-
лоті хрестики дарять. На стрижки збирається вся рід-
ня! Куми стріжуть. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Плиснявка казали! У ротику мо-
лочниця, алергія. І оце ж її кончиком волосся, оце ж 
коса, коси носили, кончиком маминого волосся: мам-
ка намотує на палець і разів скілька витирала, і все! 
Та і моїм дітям вона так робила. Від безсоння носять 
під курей. На схід сонця, рано, щоб ще сонце не зі-
йшло. Як сонце сходе, воно забирає все з собою! Тож 
треба читати «Отче наш». Несуть мама під сідало І як 
кашлюк [коклюш] було, так тоже носили під сідало 
і понад річкою в декого. Як туманець, понад річкою 
треба носити, читати «Отче наш».

НЕБАЖАНІ ДІТИ  А мама кажуть: «То дівчата нічого – 
п’ять і десять [років], – а з цею дитиною шо буду ро-
бити? Хоть би Господь її від мене прийняв». А батько 
каже: «Олько, берєгі Любу, може, тобі прийдеться з 
нею доживать». А  мама, як хворі уже лежали, то я 
другий раз скажу: «Ви ж не хотіли, щоб я жила!» Вона 
плаче. А  мені тепер її жалко. Так мені з нею і дове-
лось доживать. Бо середня сестра вмерла, її п’ядесят 
дев’ять год було. Ця старша сестра ще жива, но в неї 
були свекри. А ми з мамою. Батько під Білою Церк-
вою загинув.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Мені одна внучка ка-
зала: «А  для чого ушкі?  – Ето слишать. Глазкі  – ето 
відєть, ротік  – те.  – А  для чого у мене пупік?» А  на 
двір ходить пісять, мочиться. Я  думаю, шо мені ка-
зать?!  – Оце ж пупік, там ховають чи сестричку, чи 
братика. І там так заховають, шоб ніхто не знав. Но 
єсть сюрприз у животі. А тоді, як виходе, она зв’язана, 
шоб вона відтіль не випала. Їх зв’язали, її прив’язали, 
а як вийшла, її відрізали. Воно заросло, і пупік. Фан-
тазія! У нас кажуть: лелека приніс дітей. Добре, як на 
хаті лелека. Уже годов п’ять не було. А оце, як їдеш на 
Лозову, Харківська область, так там багато лелек на 
стовпах електричних.
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с. Козіївка
Записала Н. Федорович 13 липня 2001 р.  

у с. Козіївка Краснокутського р-ну  
Харківської обл.  

від Бойко Поліни Миронівни, 1921 р. н.,  
родом із с. Софине Хорольського р-ну Полтавської обл.  

(у с. Козіївка мешкає з 1942 р.)

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Общем, оце зайшли нищі 
до бабушки. А  вона ногами так погано ходе, як оце 
я ж ось, з палкою. А раньше не [в] больниці ж роди-
ли, а бабки ходили. Пупи зав’язували валом, тряпкою 
якою. Ну й ладно. Вона їм постелила, соломки вне-
сла. Бідна, удова ж. Раньше і спали, і я спала на [мат-
ці], на солом’яній, на долівці. Земляна долівка, в нас 
у кухні земляна, так зразу не постелили, а тепер уже 
і так доживем. «Ідіть же, бабушка, і взнайте судьбу 
младєнца». – «А як же я взнаю?» – «А Ви в [засіннє] 
вікно, ше в хату не заходьте, в засіннє вікно гляньте, 
буде младенець граться чим», – його й нема, а їй буде 
вздріваться. Вона так і зробила. Дивиться, іграється 
вірьовочкою. Грався-грався, тоді на шийку накинув і 
заснув. Приходе. «Ну, яка судьба младєнца?» – «А яка 
ж, отак і отак».  – «Значить, буде йому плохо жити, 
крутитиметься, крутитиметься й повіситься». Воно 
так і є. Іншому так везе, шо крутиться, крутиться. 
«Ідіть, – приїжджає другий. – Ідіть, бабочко, і за цьо-
го ж. Гріх одказуваться. За цього младєнця, от. Судьбу 
приносьте». Пішла вона. Входе, у вікно заглянула  – 
водичкою переливається. Переливається-перелива-
ється, бродив-бродив у водичці і у водичці й заснув. 
«Ну шо, бабушко?»  – «Отаке й отаке».  – «Значить, 
буде втопленик, утопиться. І  так він буде блукать-
блукать, жизнь йому погана». – «Ну, за третім, бабуш-
ка.» Пішла вона за третім. Тоже ж судьбу глянула в 
вікно. А воно ходе по цвіточках, цвіточки рве, общем, 
скрізь у цвіточках. І в цвіточках і заснуло. «Оце, ба-
бушко, цьому буде судьба хароша. Жизнь весела буде. 
І буде жити до смерти харашо, і своєю смертю вмре». 
От, це судьба.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Ото усе це бабуся розказувала, що 
це дуже великий гріх, єслі оце дитину заховає нехри-
щену, так всігда учувається, що дитина плаче: «Мама 
мене ізродила, нехрищену положила». І  то, скільки 
вона буде там ходити, де її вчувається це. Воно як при-
сказання, о. 

с. Чернещина
Записав Р. Мотричук 13 липня 2001 р.  

у с. Чернещина Краснокутського р-ну Харківської обл.  
від Коваль Ганни Логвінівни, 1911 р. н.

ХРЕСТИНИ, КУМИ  Ну, так раньше, так хрестили. Якшо 
ноччю родила, то вікна затуляют, шоб у хату ніхто не 
проникнув, бо дитина нехрищена, нехристияка в хаті. 
І  ото вискакує утром, зараз встрєчних кумів бере, 
кого первого побаче. Отак хрестили. [...] А тепер ви-
бирают кумів тих, місяців два, поки вибирают, поки 
перехристят. А завтра [померло]. З тими кумами [не 
помиряться]. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Я в старовину не замітю, а тепер хо-
вают [нехрещених дітей на кладовищі], ну, тепер, ба-
чиш, стали хрестити дітей. Христят. Тепер, це в мене 
жили на квартирі, не на квартирі, а я брала своєї пле-
мінниці сина з невісткою. Вона отут робила. То тепер 
христити христят. Так що нехрищені не вмирают. Хай 
там місяць-півтора нехрищене, а таки христят. Колись 
то казали, що «нехристияка» шоб не був на кладбищі. 
А де їх ховали, цього я не скажу. 

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН

с. Караван
Записав О. Ткаченко 18 липня 2007 р.  

у с. Караван Нововодолазького р-ну Харківської обл.  
від Логоші (Сухіної) Світлани Андріївни, 1967 р. н. 

ЛІКУВАННЯ  ДИТИНИ, ВРОКИ  У мене прабабка Хика 
була, тисяча вісімсот якогось года, вона міні пере-
давала. Це нада помнить, ета не нада запісивать, ета 
нєльзя пісать – всьо передайотця так. [...] Я беру дитя, 
водичка у мене в роті буває. «Отче наш» три раза про-
читаю, трі раза обізатєльно. Потом перехреститься 
нада. «Вроки-вроки! Вітрові, вихрові, подумані, по-
гадані, наспані, наслані, вам тут не стояти, жовтої 
кості не ломити, червоної крові не пити, ідіть собі на 
очерета, на болота, за гнилі колоди, там, де дівки коси 
не чесали, хлопці коней не сідлали і [ім’я дитини] не 
зглазювали» – три раза сказала, поплювала, водичкою 
збризнула і отетім подолом (з вивороту) витерла ди-
тину – навхрест. А єщьо ножиком берут, отак ножик 
держут, водой свяченой і ножом отак робят хрест  – 
тоже, оп’ять же еті врокі. Обереги: «Отче наш», «Сту-
пінь – лопата – ось тобі хата!» – якщо бачиш когось, 
хто тебе зглазе. І ще: «Твої дії й речі – тобі в плечі!»

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ  РАЙОН
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БЕРИСЛАВСЬКИЙ  
РАЙОН

м. Берислав 
Записала Л. Боса 17 вересня 2011 р.  

у м. Бериславі Херсонської обл.  
від Будько (Мошкової) Зінаїди Яківни, 1949 р. н.,  

родом із с. Саблуківка Бериславського р-ну  
Херсонської обл. 

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ШАНУВАННЯ 
ПОВИТУХИ, «НАРОДИТИСЯ У СОРОЧЦІ», ПУПО-
ВИНА  Я знаю, що котів не можна підкидати, бо дити-
на народиться із шерстю на спині. А якщо на спинці у 
дитинки є волоссячко, то його треба вилизувати ма-
тері. [...]У нас у Саблуківці у 1950-х роках була баба-
повитуха Векла Мостова. Вона приймала роди у всіх 
сільчан до 1960-х років, хоча за чотири кілометри і 
була лікарня іще із старих часів. У  Мошків прийма-
ла всіх трьох дітей. Вона на руки і мене прийняла у 
1949 році, сестру Валентину у 1954-му і мого брата Ле-
оніда у 1951-му. [...] Все життя носили до неї вечерю. 
Все село носило. ЇЇ дуже поважали. В нашій сім’ї її на-
зивали «наша баба». Я думала, що вона наша родичка. 
І тільки коли підросла, узнала, що вона повитуха. Бабі 
Веклі дарували подарунки: хлопкові чулки, на голову 
платочок, матерію, продукти. Але як я не розпитувала 
маму, якій зараз дев’яносто три роки, вона мало що 
розказує. [...] Була ще одна повитуха в селі, ім’я її не 
помню. Роди приймала. То про неї розказували, що 
вона в дверях витягувала клямку і в дірочку дивила-
ся на дитину. Чи житиме дитина – чи ні. Якщо ні, то 
казала: «Ця не нагноїть». Ця жінка, яка мені про це 
розказувала, сказала: «Це точно, так моя Надя невдо-
взі і померла». [...] Коли народиться дитина у пліві, 
кажуть: «у сорочці народилася». [...] Закопували [пу-
повину] там, де люди не ходили.

ПОЛОГИ, РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ НЕМОВЛЯТИ, 
СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  Коли я мала родитися, то 
матір хотіли відвезти у лікарню. Батько побіг за бідар-
кою, але роди вже почалися. Потім мені бабуся роз-
казувала, що мені в ручку після народження хотіли 
покласти олівчик, щоб я вченою була, але не знайшли 
і циганську голку поклали. Є таке повір’я, що дитинці 
в ручку попаде першим – такою дитинка й буде. Коли 
я вже виросла, то мені бабуся казала, що думала, що 
я буду швачкою. А я стала вчителькою. Так як вони й 
хотіли. Повитусі зразу хліб давали на рушникові, об-
дарювали її. У цей день з цього дому не можна було 
нічого давати. [...] Відвідували її [породіллю] тільки 

жінки. Несуть різні подарунки для дитини. А вже на 
хрестини  – збирають гостей. [...] Пам’ятаю, як вона 
перший раз купала нашу сестричку, як наливала воду 
у ночви, як вона її погладжувала і казала: «Дивіться, 
яка вона у вас гарненька». А нам, дітям, це дуже не по-
нравилось. Показувала рожениці як треба це робити. 
У  воду клали свячене зілля, ліктем пробувала воду. 
У воді міряла ручки і ножки, правила головку. Отак, 
знаєте, ніби здавлювала. Так должна робити і мама. 
[...] [Баба-повитуха] показувала як сповивати. Були 
такі повивачі. Такий, як пояс, до двадцяти сантиме-
трів завширшки і метра три завдовжки, його обкру-
чували знизу.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ЗАБОРОНИ ПОВ’ЯЗАНІ З НЕ-
МОВЛЯМ  [Чи вміла повитуха лікувати?] Тільки про-
стеньке. Я малою дуже боліла. Мене повезли до хоро-
шого лікаря в Херсон, а він тихенько батькам сказав, 
щоб ніхто не чув: «Везіть до бабки». І батьки повезли 
мене у сусіднє село. Вона сказала, що треба залишить-
ся у неї на тиждень. Бабка сказала, що я дуже хвора, 
але на живуще. Потім батько кіньми приїхав у село, 
взяв хліба, продукти їй за те, що вона одшептала. Я і 
своїх дітей носила до бабки. А  недавно онучку [на-
сила]. В  суботу виповнився їй рік. Невістка пішла з 
нею на базар. Прийшли назад. А та кричить не своїм 
гласом, ні на секунду не вгаває. А вже півдванадцято-
го ночі. А мати невістки й каже: «Тільки в церкву. Не 
можна до бабки». Та все одно пішли. Бабка в руки дала 
свічку. А невістка не може вдержати дитину, так вона 
випинається. Бабка і свяченою водою кропила, і дити-
ну клала під поріг, а невістка переступала її. А потім 
сіла і над головою тримала миску з водою, а потім ви-
ливала воском. І ніби вилилися два ока із зморшками. 
Баба каже: «Десь ви були на людях, стара жінка якось 
глянула на дитину не так. Тепер намагайтеся поменше 
бути на людях». І вона шепче, шепче молитви. Дити-
на почала затихать. Вона нічого не вимагала – ми самі 
дали їй гроші.[...] Пелюшки не можна на ніч вивішу-
вати. До шести місяців не можна на люди дитину по-
казувати. Тільки після того як похрестили. Не можна 
стригти волосся, бо ум підстрижеш дитині. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Я  була вчи-
телькою. Мені не можна було хрестити своїх дітей, то 
тайком хрестили аж у сусідній області. А прості люди 
постійно хрестили дітей у нашій церкві. Вона в нас 
дуже давня. Спочатку була дерев’яна, за часів Кате-
рини. Кажуть, що вона як мимо їхала, то тут відпо-
чивала. Це, знаєте, були «потьомкінські дєрєвні». [...]
У рік садять на кожуха дитину, і хрещений вистригає 
хрестик на голівці.

ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСТЬ

IM
FE

www.etnolog.org.ua



367
Записала Л. Боса 17 вересня 2011 р.  

у м. Бериславі Херсонської обл.  
від Процюка Михайла Васильовича, 1951 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ПОЛОГИ, 
БАБА-ПОВИТУХА  Тьоща сказала не шить у празни-
ки, важкого [не] піднімать, не стірати, тільки роботу 
дрібну робити. [Як чоловік має ставитися до вагітної?] 
Жаліть, не давати нічого важкого робить. [Чи також 
теща казала?] Та я й сам знав. От, і кожний раз прихо-
дилось їй нагадувать, щоб не перетруждалась. А зараз 
онуків повно, то вона всіх нянчить, дуже заморюєть-
ся. У нас семеро онуків. Дуже любить дітей. Та і я. Як 
поприводять, то хто ж з ними возиться?! Хотя ж ха-
зяйство, роботи повно. [...] Живіт гострий  – то буде 
хлопець, а круглий – дівчинка. В основном [справджу-
валося]. УЗІ тоді ж не було.[...] [Чи дуже чекали Ви зі 
своєю дружиною першу дитину?] Ну а як же! У мене 
з жінкою п’ятеро дітей: одна дівчинка і четверо хлоп-
чиків. [...] [Як проходили перші пологи?] Нормально. 
Я зразу побіг, купив шампанське, конфєти врачам, ску-
пився. [Чи до пологів Ви готували для дитини щось?] 
Ні, канєшно, це ж не можна. [Чому?] Ну, щоб все нор-
мально було. [...] [Чи були у вас баби-повитухи?] Я ду-
маю, шо були. Я пам’ятаю, мама не знала, де почнеться, 
тоді було багато дітей, нас тоже було п’ятеро, батько 
побіг, привів бабу, нас отправив з хати, і з мене ремінь 
зняли, сказали: «Біжи, гуляй». Я дуже малий тоді був, 
як ми виїхали з села. А тут я не знаю, не чув.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ», УВОДИНИ ПО-
РОДІЛЛІ У ЦЕРКВУ  [Чи кликали Вас у куми?] Кли-
кали. У мене повно хрещеників. Вечерю на Новий год 
раніше часто носили. [Які обов’язки у кумів?] Раніше 
до цього дуже сірйозно ставилися. Це як другі батьки 
були, а зараз не понімають. Бо люди безотвєтствєнні. 
[...] [З чим на хрещення приходили?] Кусок білого по-
лотна на крижмо, хліб, рушник. Дитину на руках дер-
жала кума. Желатєльно, щоб кума була замужем, мала 
своїх дітей. Є таке, якщо не замужем, то й не зможе 
вийти впослєдствії. [Що роблять у вас на хрестинах?] 
А що? П’ють. Зараз як понапиваються, раніше такого 
не було. [...] Я на год вистригав хрестиком волосся у 
хрещеників. Обичай такий. Мабуть, щоб краще росло. 
А то треба у конверт і сохранять [волосся] до вісім-
надцяти років. [Чи садили дитину на кожух?] Не ба-
чив такого, а може, й садили. [...] Оце сорок днів мама 
не має права бути в церкві. 

ЛІКУВАННЯ НЕМОВЛЯТИ  [Чи доводилося носити ді-
тей до знахарки?] Було. Жінка носила. Оце як переляк, 
то крашанкою викачують або воск виливають. Або 
ото беруть вивертають фартух стороною і кажуть: 
«Ото як мати поробила, така й відробила», – та й ви-
терла. Жінка так робила. 

Записала Л. Боса 17 вересня 2011 р.  
у м. Бериславі Херсонської обл.  

від Матвієнко Раїси Гаврилівни, 1927 р. н. 

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ НЕМОВЛЯТИ  Лежала 
в больниці у Новорайську перед родами. Спитали: 
«Вам очень нужен ребьонок?» Я дуже плакала, казали 
кусками будуть витягувать. Кажу, що краще ріжте на 
куски мене, а дітьо сохраніть. Мені зробили кесарє-

во, дитина була недоношеною, но нормальною все ж. 
Я довго лежала в больниці. Свекруха все время помо-
гала. Та і які ж могли роди тоді буть? Ми ж недоїдали, 
важко робила. А я ще ж у п’ятнадцять год була у Гер-
манії, нас туда погнали. А я втічу у ліс і плачу-плачу. 
Молюся, шоб Сталін нас освободив. Хазяїн мене шу-
кає, гоне на роботу. Но дождалися. Я й щас молюся. То 
які ж ми тоді були? Отак і родили. [Що робили одра-
зу, коли принесли дитину додому з лікарні?] Чоловіка 
тоді не було, свекруха мене забрала, а дитинку замота-
ну – під стіл, казала, зразу положить на коротке врємя. 
Не знаю, так треба було. Може, шоб спокойне було, не 
плакало.[Де стояв стіл? Під образами?] Да, у свекрухи 
було багацько ікон. Всі в рушниках. Я тоже вишивала. 
[...] Зразу свекруха нагріла води і сама купала, я дуже 
слаба була. Це вже потом вона розказувала як купать 
правильно, як травичку заварювать. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ 
У ЦЕРКВУ  Вона [свекруха] носила і хрестить дитин-
ку, я дуже боліла. То до нас ніхто не ходив. [...] Да були 
куми, а потом ми переїхали і вже не общались. Я  ж 
кажу, дуже слаба була цілий год, слабо шо помню. [...] 
Знаю, шо до сорока днів не можна на вулицю показу-
ваться з дитиною. А зараз ніхто нічому не віре, он мої 
в Москві живуть, то все по-соврємьонному.

с. Зміївка
Записала Л. Боса в червні 2013 р.  

у с. Зміївка Бериславського р-ну Херсонської обл.  
від Герман (Василигин) Валентини Лівсівни, 1963 р. н. 

ВАГІТНА  ЖІНКА  Батько мій швед був, мама  – напо-
ловину шведка, німка. Мамина фамілія дівоча була 
Ганзас. Нас в родині було п’ятеро дітей. Я проживала 
вдома з батьками і з бабусею. Коли я ходила вагітна, то 
мама мені говорила: «Не можна залізти в дірку, – десь 
у заборів дірка, – шоб... нада обійти, – не нада в дірку, 
бо це можуть бути тяжкі пологи». Коли йдеш вже в 
пологовий будинок, треба розпустити волосся, шоб 
легше було народжувати.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Вона [бабуся] приходила додому і 
хрестила по-шведському звичаю, читала шведські мо-
литви... Лютеранське. Вона просто хрестила дитину. 
Да, як роль пастиря. 

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  І в мене так були діти, і в Марійки так 
само, то в нас мама в’язала крючечком з ниток кру-
жевця. Наші діти були, хоч в мене був перший хлоп-
чик, то в нього було дуже багато тих різних рюшиків 
на тому... нав’язувала на шапочки. І коли ми виходили 
десь у село, то зразу було замітно, шо то шведська ди-
тина. Наші просто в’язали шапочку.

Записала Л. Боса в червні 2013 р. у 
с. ЗміївкаБериславського р-ну Херсонської обл.  

від Буш (Ганзас) Анни Арнольдівни, 1958 р. н. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  У нас була бабка-шведка, тьотя 
Ема, от вона зашіптувала сухоти, і переляки відливала 
вона, ну, зашіптувала вона. І вона дуже харашо помо-
гала людям, жовтуху... Вона хрестила даже, вона мого 
покійного Вову хрестила, він сильно заболів, захворів 
був вечором, ми взяли просто нашу знакому Ольгу, 
пішли похрестили дитину в неї – тьоті Еми. Вона даже 
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хрестила, молитву читала, все як положено... Вона 
тихо про себе по-німецьки читала [під час лікування]. 
Загалом – непогано. Загалом непогано відгукувалися. 
Тільки шо одне кажуть, і воно так, мабуть, є насправ-
ді, шо коли людина помагає багато людям, вона дуже 
тяжко помирає. Потому шо ці всі болячки, оце все пе-
реходить на цю людину. І людина, яка зашіптує, вона 
не має права зашіптувати людині, старшій себе. Бо 
воно не допоможе. І от баба Гуменша, українка, вона 
тоже зашіптувала багато. І вона тоже дуже важко... ле-
жала довго, і ноги їй крутило...

БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН
с. Інгулець

Записала Ю. Буйських 13 червня 2013 р.  
у с. Інгулець Білозерського р-ну Херсонської обл.  
від Азанової (В’юн) Раїси Миколаївни, 1937 р. н.,  

родом із смт Іванівка Іванівського р-ну Херсонської обл.  
(у с. Інгулець мешкає з 1963 р.) 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Да, хрестила [нас мама], да. По-
тому шо вона хрестила, а потом... А моя крьосна була 
на войні. Ну, я пішла до... А в тьоті моєї не було дітей, 
а я до неї пішла була, опщєм, я жила на дві сім’ї: у тьоті 
і у мами. Оце ж тако. А я пішла до неї та кажу: «У всіх 
є хрещені мами, а в мене нема. Неси мене в церкву і 
хрести мене». Ну, вона, навєрно, понесла мене, там, 
навєрно, причястила. Шо ж хрестить другий раз? 
[Сміється.] Ну, а назад ідем, і я помню, шо вона мине 
на руках нисе, і я її так обняла за шию і кажу: «Тьотя 
Паша». Вона каже: «А ти ж казала, шо будеш уже мине 
мамою називать», – і я стала її називать «мамою», о. Як 
наче хрищєна. І довго називала, як поняла, шо вона ж 
то мині тьотя, а не мама. Тако.

ЛІКУВАННЯ  ДИТИНИ  Я  не помню, шо... Помню, шо 
мене мама кудись... і то не в нашом селі, а кудись но-
сила, як у мене було младєнчеське чи шось, потому 
шо вона їй сказала, та бабушка: «Як будете йти додо-
му, вона буде спать, значить, буде жить, а як спать не 
буде – то помре». То мама казала, шо я спала всю доро-
гу. Значить, я до сіх пор і живу. Отако. Ну, не в нашом 
селі – десь далеко мене носила. Ну... А то була така ба-
бушка, шептала шо-небудь там од якоїсь, од ячміня, 
допустім, або шось в глаз упаде – доставала язиком, 
оце така. Ага, да. Бо мині самій вона, шось мині було 
попадало, ну, то рядом жила бабушка. То вона мині 
доставала язиком  – шось попало було мині в глаз. 
А тако, шоб сильно, тако, шоб сильно от болєзні...

Записала Ю. Буйських 13 червня 2013 р.  
у с. Інгулець Білозерського р-ну Херсонської обл.  

від Сікорської (Хандусенко) Валентини Андріївни, 
1948 р. н., родом із с. Станіслав Білозерського р-ну 

(у с. Інгулець мешкає з 1973 р.) 
БАБА-ПОВИТУХА  [Чи були такі жінки, що допомага-

ли народжувати вдома?] Ну да. Нє, моя мама мене в 
больниці народжувала. Моїй мамі робили кєсарєво, 
потому шо я родилася сєм кілограм. Отак. Да, сім кі-
лограм. Да, оце так. Ну а я знаю? Мині не приходи-
лося таке, чуть про такіх повитух! Ото, ну, цей, кіно 
дивишся другій раз – шо-небудь ото в кіно, так бабку 
якусь приглашають. А так я не знаю.

ЛІКУВАННЯ  ДИТИНИ  Ну, єсть такі, канєшно, у  нас 
тоже єсть женщіна така, що лічила. Щяс вона не ліче. 
В мене син упісівався, а чоловік курив, і подивилися 
Кашпіровского, і сину було дев’ять год, а вже йому 
трицять п’ять год, – після того він не разу не впісяв-
ся. Чоловік перестав курить. Да. Оце да. От кажуть: 
Кашпіровський – то це брехня. Ну, може, і брехня, я не 
знаю, ну, от нам так получилося, в нас так. [Чи міря-
ли дитину червоною ниткою, якщо вона хворіла?] Не 
знаю. Ну, дєцкє, младєнчєскє [чула], да.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР, ЛЯКАННЯ  ДІТЕЙ  А  я знаю, 
в шо ми грались? [Сміється.] Ни з чього [іграшки не 
робили], в мене все було, мині все купляли. Я роди-
лася в таке врем’я, шо в мене все було. І кукли були, і 
все було. Єдінствєнно: у кремішок ми грали, у ярочок. 
Ну як? [Сміється.] Ну як сказать? Ну, от ямки викапу-
вали, п’ять ямочок, і кидали мячік. Я вже забула. Ну 
знаю, шо це таке названіє було [«Ярочок»]. А як ми – я 
вже забула. То шо Ви хочите? – Шеесять п’ять год бабі! 
То вона шось там помне! [З чого іграшки робили?] Ну, 
в нас цього... в мене цього не було, я цього не знаю. 
[...] Бабаєм лякали! [Сміється.] [Чи лякали циганами?] 
Нє. Нє, в  нас такого не було. В  нас такого в домі не 
було. Нихто нас ничим не лякав.

Записали Ю. Буйських та Т. Момот 13 червня 2013 р.  
у с. Інгулець Білозерського р-ну  

Херсонської обл.  
від Сидорюк (Дудченко) Марії Володимирівни, 1924 р. н., 

та Яковець (Сидорюк) Євдокії Семенівни, 1946 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  До-о-ма [народжували], вдо-о-ма, а 
де ж? Вдо-о-ма! І  бабушка ше. Тоді больниців ше не 
було у те врем’я. І мама вдома родила. І я вдома. А була 
в нас бабка така. Це вже, як я родила. От, то домашні 
бабки були такі, шо вони ше луче тої. А бох його знає 
як? Я знаю, шо моя, то повитуха. Ну... Да, да, повиту-
ха. Ну да. Моя бабка була ця, сестріна свекруха. Вона 
обходила все село. То вона Макартет Марія, ця бабка. 
Одна жіночка мучілас, мучілас, ізутра. І кушерка – жі-
ночка, вона молодичька, вчилася. А тоді прийшла і її 
[породіллю] поставили, ну ти ш... тим... медсестрою. 
І вона ж оце, як де хто роде, і вона приймала. Та си-
діла-сиділа цілий день, а тоді каже: «Нада мині піти 
вправиця». То пішла вправиця, а чоловік побіг та це 
цю бабу Макартетку взяв, привіз, а в неї шось там 
неправильно дитя лижало. Та бабка: «Нагрій, синок, 
водичьки», – вона руки попарила, посли масличьком 
змазала, полізла, розвернула ту дитинку і та Женя 
приходе, а вони вже дитинку замотали і бабу заховали 
в другу хату. Чоловік каже: «Я за се, Ви тіки пішли, а я 
все зробив». Це була Марія Ворона. А чоловік Стібров 
Льонька. [Де це було? В Миколаївській області?] Да. 
Ну, то воно, мабуть, кругом було, просто це случай, 
шо знають. Я знаю? Ну, казав той, до нас оце того, там, 
у Тимохфіївки, вони з Вінниці, переїхали і тоже жін-
ка родила, він поїхав, сам бугалтером робив у колхозі. 
Побіг, привів ту бабку, і вона її опростила і дитятко 
при... Ну, привела вдома. А він прийшов, дав пообі-
дать. Ну чьо? На горнушку, та бабка випила і як пішла 
гопачька танцювать! [Сміється.] Та довго сміялася. Ну 
така була бабка худесенька, а швидка і оце дуже була, 
дуже, дуже була мастіровита по цьом ділі. Да, вона у 
мене принімала. А тоді баба Лукерйя принімала вже 
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цю. В сорок шостому роци. Ну да, Галя сорок перво-
го року. Ну, це баба Макартетка принімала Галю. Ну 
як вони навчилися принімать ті роди? Сама од себе 
якось вона. Ну не чула я, шоб молода жінка принімала. 
Не бралася, бралися тільки старі. Ну в мене, у мене – 
то це баба Лукерья. То тоже така пожиленька вже жі-
ночка, сусідка була. [Чи були у повитухи свої діти?] 
Да, двоє. Хлопець і дочка. Нє-е-е, то никого, никого [в 
хаті не було]. Свикруха в другій хаті. Чоловік у другій 
комнаті, а я в другій. Ну, я откуда знаю, шо та вона 
робила? Я ж не знаю шо. Нє, ну Ви собі не оставля-
ли ж його [пуповину]. Не чюла. [Чи давали пуповину 
розв’язати?] А-а, нє-е-е, у нас не було такіх забобонів. 
Оце там на Вінниці, то там да. А у нас не було. Не було 
такого.

Записала Л. Боса в червні 2013 р.  
у с. Інгулець Білозерського р-ну Херсонської обл.  

від Росінко Ольги Анатоліївни, 1968 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Мати говори-
ла, шо нельзя жити під час вагітності половим жит-
тям. Лаятися – ні в якому разі. [...] Родила в лікарні. 
Там все... Все було нормально. Чоловік зустрів. Ліка-
рям конфети і шампанське приніс. [...] А колись пупо-
вину на подвір’ї закопували.

ПЕРШЕ КУПАННЯ  ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ, СПОВИ-
ВАННЯ  ДИТИНИ  Мені мама допомагала [купати]. 
Маленький масажик такий робили. Ручки, ножки ви-
рівнювали. Під виноград, дерево [воду виливали].  [...] 
[Як вивішували пелюшки?] Ну, обикновенно. Тільки 
з утра – на вечір не можна було. [Чи можна до сорока 
днів вивішувати пелюшки на вулиці?] Було. [...] [Чи 
туго пеленали дитину?] Нє. Альону – да, якби першу 
дитинку. Це вже потім сказали, шо це необов’язково. 
І мама ще таку примовлянку казала:

Подоляна-подоляна,
Богом создана, 
Очищаєш луги, береги.
Очисть мою дочечку од усього злого...
І оце ж так мила її личко.
Шоб вона була красна, 
Як зоря ясна. 
Щоб була велична, 
Як паска пшенична.

КУМИ  Ну, раніше ж говорили, шо дівчата не должні 
хрестить першу дівчинку, тому шо вона віддає їй якби 
свою судьбу. Значить, якшо дівчина хрестить, зна-
чить, вона должна першого хлопчика хрестить. Ну, 
треба було брать достойну куму... Було, коли хворе 
дитя, батьки передавали кумов’ям через вікно. Це ж 
кума [несе] крижму, готове, а кум – хліб і, мабуть, гро-
ші... бутилу...

«ПОСТРИЖИНИ»  Да, пострижини були у рік. На кожух 
[садовили]. І кум тоді стриг. Серед хати ставили тоді 
табуретку – сідали на кожух. І я сиділа на кожуху. Спі-
вали на застіллі пісні про кумів всякі шуточні:

Кума кума за рукав
Повела до хати.
Повела до хати
Запросила сісти,
Поставила перед кумом
Сир, сметану їсти.

  ***
Не лайтеся, куме,
Хай не чують люди
Вип’єм з вами по чарочці
Та й мирова буде.
Та волоссячко зберігаєм і щас.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З 
ДИТИНОЮ, ВРОКИ, «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ  ДІТИ?»  
Тільки шагне  – треба перерізать. Тоді дитинка буде 
ходить. [...] А, да, рибу не треба давати, [щоб швидше 
говорила дитина].[...] Ну, умиваться свяченою водич-
кою, рубашечку навиворіт – витираться. [...] У капус-
ті. А телят у річці, – дітям казали. Батьки виходили у 
сарай дивиться, чи не отелилася корова. А ми ж малі 
сидимо в хаті: «А  де вона його візьме?»  – «У  плавні 
піде. Піде у плавні, в річку. Там вона...» 

с. Широка Балка
Записала М. Маєрчик у листопаді 2001 р.  

у с. Широка Балка Білозерського р-ну Херсонської обл.  
від Грищук (Тупої) Клавдії Григорівни

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Я  народила старшу дочку у 
[19]58-ім, а другу у [19]62-ім. Вони [повитухи] й були, 
але я, щитайте, в годах була. Канєшно, в больницю 
відправляли. Вони й щас є батьки. Вони були й єсть. 
Тільки вони не хотять показуваться, тихенько, а єсть. 
В [19]58-ім народжували [дома]. Вони в больницю під-
уть, а вони кажуть: «Вам три неділі ще ходить». А вони 
в кукурудзі підуть, родили, а тоді вигукували й підні-
мали. [...] Нас було п’ятеро. Мати з 1886 года. А я можу 
й вам зав’язать пуп, як ви народите. Я бачила в боль-
ниці. Раньше покамість в дитини пуп не отсохне, не зі-
йде, то не випускають. А тепер на третій чи четвертий 
день відпускають. А як послідню дівчинку родила, по-
просила пупа. А одна мені там каже: «Ти попроси пуп 
розв’язать. Як піде в перший клас, нехай вона розв’яже 
його, стане на поріг і розв’яже – і піде вчиться». Точно 
правду сказала. І як вона в мене вчилася харашо! І дов-
го в мене той пуп був, і тепер не знаю, де він подівся. 
І технікум – красний диплом, і інститута кончила.

БАБА-ПОВИТУХА  – ЦІЛИТЕЛЬКА, ЗАБОРОНИ, ПО-
В’Я ЗАНІ З ДИТИНОЮ  Бабки. Вони знали, але вони не 
хотіли говорити, єсть власть інача, то вони не хотять 
показуватися. [Чи ходять люди до них?] Ну канєшно 
ходять! ...] Хто там нам одрізав [нігті]?! Та ми не одрі-
зали до году, чи як там? Як велике. А хто там шо робив? 
Ніхто. І я не робила, не обстригала. Це ше воно в год, 
коли воно ше там, то тоді канєшно, підріжем, я підрі-
жу. Ще понятія ми не мали. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  У мене груди попортилися – я 
не годувала. Я знаю, шо в мене діти на ріжку були. Мо-
локо на кашку, а тоді со́сків не було. І пряники в мо-
лоці розтой [розмочували] і загортали в марлю, і воно 
сосало. І то такий рожок був. Як воно висосе, тоді об-
ратно – те викидаєш, а другий ставиш. Сосків же не 
було. Не було і всьо. З ложечки даєш молочко.

СПОВИВАННЯ  ДИТИНИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Тепер не 
так пеленали, як тоді. Тоді так загорнув гарненько і 
повивачем так загорнув, і положив його. А тепер лиш 
тільки знають: як начнуть його там загортать, якісь оті 
вот надівають, щоб воно не дерлося. А тоді не дерлося. 
Тоді і поняття не мали. А не було – ото мамина юбка 

БІЛОЗЕРСЬКИЙ  РАЙОН
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була, підгузники, чи як вам сказати? І повивачем, так, 
щоб руки не виняло. І все чисто, і готова. Сейчас як 
начнуть! Зв’язують, шоб воно не жахалося. І  тільки 
знають через два часа перекидать з одної сторони на 
другу, щоб головка не була косо. Воно ж м’яка, после 
родов же м’яка головка. І тоді через два часа так, через 
два часа так перекидають, щоб не було косо. Оце по-
душечка, тоді беруть таку вірьовку згортали, а сюди 
під головку кладеться ше одна, шоб оце під шийку 
було тугіше, шоб шийка його не боліла у дитинки. 
Воно ж таке м’яке. Вони вже в больниці там і так його, 
і так його, воно ж там таке м’яке. [...] Разне було, тоді 
ж такі годи були, було, голі бігали. Вони ше голенькі, 
як загоряли – ше лучші були. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, СТАТЕВІ ОЗНАКИ ДИТИНИ  А як 
ранка, було десь зачепиться, то воно бере, отакі були... 
«бздюха» [порхавка], таке кругленьке, а вона така жов-
та, то на городі візьмемо і затрусимо дитині. Ми казали 
бздюха на нього. Воно таке точно, як гриб, тільки така 
шапочка, вона як спіла – жовте таке в ній, як мука. Як 
сапою десь прорубаєш, то притрусиш, або вріжеш но-
жем. І на другий день вже – як на собаці зажило. [...] На 
пісюн [?] казали – «курочка», але більше не ходили ді-
вчатка голі, бо тоді були шароварчики дівчаткам шили 
із ситцю, а тут під резиночкою. Я сама, було, кажу своїм 
дітям: «Курочка». А про хлопчиків не скажу, бо в мене 
хлопчиків не було. Счас матюки пруть...

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ІГРАШКИ  Як тільки дити-
на начинає ходить, то моя мама покойна... А мама 
як ішла додому і привезла яйце варене, і покотила, і 
гукає: «Ану, йди сюди». І пішла вона за тим яйцем, і 
пішла, пішла. Раньше були якісь люди іначі, вони зна-
ли... Люди раніше більше знали, чим тепер. [...] Там 
якісь куколки, а більше каструльки. І вони там варять. 
Я їх зачиню і на роботу піду, і даже й не билися. Я ви-
роблю, я свою норму, то прийду раньше, а як ні – то 
пізніше і випущу як з тюрми.

Записала М. Маєрчик у листопаді 2001 р.  
у с. Широка Балка Білозерського р-ну Херсонської обл. 

від Олійник (Цвілої) Марії Амосівни, 1911 р. н.

ПОЛОГИ  А сосєдка моя рожала в больниці. І шо-то там 
вона сутки мучиться, другі, они даже вніманія не об-
ращали, на третю ніч вона вирвалася і бігом додому, 
зима, боса, в халаті і прибігла додому. Отака родилка. 
А ту ж бабку вже гукнули. Бабка скорєй нагріла води 
гарячої. Обернула те дитинча, воно неправильно ле-
жало. Обернула ту дитинку і спасла. Коли ж прибігла 
ота родилка, вони зразу накинулися, і баба ж не дава-
ла її у больницю, а забрали ж у больницю. Бабка кра-
ще знала. На припічці рожали, я на лежанки рожала. 
У нас ще кроваті не було. Полик там ізбили.

СПОВИВАННЯ  ДИТИНИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Дитину 
сповивали місяця півтора, смотря, яка ше дитинка, 
коли сповита  – вона поворушилась та й спить. [...] 
Тоді не було моди нічого. В рубашечках ж бігають, як 
тепло, а як холодно – на лежанках у хаті. Пальтішка 
ніхто не носив, їх і не шили. Годка два бігає в рубашеч-
ках, а тоді вже начинають, штанці там шили. Я б тобі 
сказала, тоді не розбереш, чи дівчинка, чи хлопчик. І в 
хлопика така рубашечка, і в дівчинки таке платтячко 
довгеньке. Так тепер, як год дитинка, на неї надінуть 

штанці і туфельки. І все. Тоді не було нічого. Хлопчи-
кові зав’язували платочок, запинали і хлопчиків, і дів-
чаток. А що робити, як холодно?

Записала Ю. Буйських 11 червня 2013 р.  
у с. Широка Балка Білозерського р-ну Херсонської обл.  

від Діхтярь (Ковбаси) Дар’ї Іванівни, 1924 р. н.,  
та Ковбаси Агафії Іванівни, 1928 р. н.

ПОЛОГИ  Ну, дома, дома [мама народжувала]. Я й знаю, 
в мене сестра двацять восьмого году, о. Скіки ж це мені 
було годів? Я уже і ето. Бо я з двацять четвертого, вона 
з двацять восьмого. Ну, п’ять год, да? Наче п’ять год. 
То я й знаю, як вона дома родить, помню. Її мама, моє 
мами, а моя ж бабушка, о. І вона родила, і нас до сусі-
дів одвела. Ми там побули поки, а те прийшли, вони ж 
нам кажуть, шо вже маненька ж дитинка є. [Сміється.] 
Та я добре це знаю. А то хлопчик у мене, брат був, це з 
голоду вони померли. Сестра з голоду померла, мама 
померла з голоду, а нас дві осталося. Так ми... [Плаче.] 
[Чи великий голод був?] Не те слово. [Плаче.] Я нико-
ли не плачу, николи, а щяс мене давить, от.

БАБА-ПОВИТУХА  Ну, ото ж бабушки, моя бабушка й 
приймала, роди ж прімала. Пупа одрізала, і не тіки це 
вона у нас, як у дочки в своєї, та опше по людях же ж, 
хто там, хто її приглашали, о. І вона родила ж ото... чи 
той, приймала. А то ж ідуть вже, я знаю, вже як Різдво, 
то празник же ш, знаїш, як Різдво – то вже несуть її, 
пичуть же ш хліба, не так, як типер, пичуть, нисуть 
калач уже як за те, туди ж додому, дитя вже, шо вро-
дили ж її, ну. Оце ж я знаю і бабушку. Да, калач там 
чи пироги, чи шось такеє приносили. І вона оце була 
ж як родільна ж бабушка. Ну да, от да вже, приймала 
дітей же ш. Ну, оце таке було. Це я знаю, бо, канєш-
но, шо ж? Вже як моя мама померла, мині було дев’ять 
год тіки. А сестрі це ж, бо вона ж з голоду померла, а 
сестрі було чотирі і так, чи п’ять?.. П’ять год, да, п’ять 
год було. І ми ж так сироти і жили. І батько в нас же 
ш був, батько остався. Батько з нами був же ш. І ни 
жинився, нічого чириз нас. А тоді от кому діти нужні? 
Нікому ж діти не нужні жи ничього. І  так ми жили 
довго з батьком, а тоді батько оженився, взяв станіс-
лавську, то Станіслав там село є, узяв станіславську. 
Ну, тоже ж було нам усього. Знаїш, як? Діти ж чясто не 
так, а тоді було всього...

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Куди ви ходили молитися, коли 
церкву було зруйновано?] Никуди. У  Станіславі, це 
друге село, ото було ж там на Паску, там була церк-
ва, ми ходили туди. Молоді були, то не ходили, кажен 
день же ш це нада. Да, хрестили [дітей], хрестили. 
В Станіслав возили. Ходили пішки. І пішки то. В Ста-
ніслав. [Як швидко потрібно було хрестити дитину?] 
Ну, як хто робив. Єсть і по три місяці, є й по году не-
хрищані. А єсть січяс, єсть такі, шо і не христять. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Де ховали нехрещену дитину?] Ну, 
на кладбіщі ж, да. Но всьо равно, кажуть, гріх. То 
яблука їсти, пока не посвятиця, низя. Пока посвяти-
ця – а тоді їж, тоді їж, тоді, там, я не знаю, нєкоторе 
врем’я не їдять. Я  робила в столовій, то було вари-
мо, думаємо: «Чого тьотя Дуся не їсть яблука?» Мині 
каже: «Ану, попробуй, ану попробуй, які вони?» Було 
ми начиняєм яблука, начиняєм, а вона просить когось: 
«Попробуйте!» Ну чого вона не їсть? А тоді вона мині 
сама сказала, шо: «Галя, я не їм, бо в мене маненький 
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хлопчик помер, я не вспіла похрестить». Отак я вже 
тепер запомнила, вже нічьо не кажу, беру сама про-
бую. А ми, як ми молоді, – люди не казали, шо низя 
там, люди старші, канєшно ж, казали, а ми їли та і 
всьо. Ніхто в нас так не помірав, шоб сильно.

АБОРТ  Робили! Шо там не робили?! І було запріщєно 
робить, і вони їздили в другі села, або тут когось, хто 
там знав, була така в нас тут по селу ходила робила. 
Баба, да. Молода вона була ше ж. І вона у Допрі [Довга 
Пристань] сиділа. Судили за це. Хтось, хтось помер – 
як вона зробила  – хтось помер після. І  то її судили. 
Це тьотка Полька, то Полька звати. Ага, була така. [Чи 
вважався аборт гріхом?] Ну, казали, канєшно, казали. 
Казали, но люди то робили. Ну, казали. В  нас оно в 
внучькі нема дітей, то ми просим, шоб було.

Записала Ю. Буйських 11 червня 2013 р.  
у с. Широка Балка Білозерського р-ну Херсонської обл.  

від Скоробрехи (Малої) Таїсії Іванівни, 1929 р. н.,  
та Муренець (Видинчук) Наталії Омелянівни, 1963 р. н.

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Ну, я маленька була, я ж не знаю, 
де [мама народжувала]. Мама ж померла, мині шість 
годочьків було – от там я помню? Ну, раньше все дома 
[народжували]. Там, мабуть, дома, бо тут то та при-
ймала бабка, то та приймала бабка, а та, та, та. Так 
шо, приймали, да, вдома. А я не знаю, [як їх назива-
ли]. А бох його знає, бабка і всьо. [Чи відрізала вона 
пупа?] Я не знаю! [Сміється.] Такі вопроси! [Чи було 
таке, щоб жінки серед поля народжували?] Було, було! 
І дорогою, в машинах. Да, так шо... У нас осьо Сашина, 
Сашина осьо жінка, та до мене тіки привезли, все в 
крові, та я перестирувала, в мене вже воно це було – 
моя невістка та родила в машині в дорогі. Вона родила 
сама, без лікарів, без нічого? А до мене ж... Куди ж?.. 
До мене ж привезли – то все кров, у крові все. І я при-
йняла, все поперестирувала – то без бабок, без нико-
го. А я не знаю, як вони там уже пуповину. Одрізали, 
мабуть, самі?.. Боже схрани, не знаю, це я вже не знаю. 
Ну а було. Ше при мині, осьо якраз і це було. [...] [Чи 
було таке, щоб пуповину зберігали?] Нє. Це не. [Чи да-
вали дитині розв’язати пуповину?] Ну, це я перве чую. 
Первий раз чую. Нє, я такого не чула, я ж Вам кажу.

«ВІДЛУЧЕННЯ  ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  [Як відлучали 
дитину від грудей?] Як хочеш! Я знаю?.. Я не мазала, 
в  мене молока повно було. Ой-ой-ой. [До скількох 
років Ви годували дитину?] Поки саме не схоче. Угу. 
Уже ж, канєшно, шо такє маленьке, в нас корова всігда 
своя. І,  було, Ваня оце  – здою, він уже з кружечкою 
йде, налляла з дійничькі, випив, встав, ножки роз-
ставив, то отакенький, він красівий був хлопчик. [Чи 
можна повторно годувати дитину грудним молоком?] 
Та не знаю, я не робила цього, то, доця, і не знаю. Я не 
скажу. Таке то я чула од людей. А-а-а, то шось таке 
воно десь то є те, шо, як ото одлучила, а тоді оп’ять. 
Це я чула, шо нехарашо, но в мене цього не було. [Чи 
не говорили, що очі будуть якісь недобрі?] Не знаю, не 
знаю, донечко.

ЛІКУВАННЯ  ДИТИНИ  В мене не пісялися! Не знаю, я 
ж ни провіряла сусідів. А в мене, дєтка, було крекчє, 
вже такє манесеньке і крекчє, ага, а мама його спусте 
штани і на горшок – то й воно, і так у мене ни какало, 
ніщо, і так у мене чистюсіньке і гарне, і діти ж і до сіх 

пор, Валя ж і з Ванєю, такі діти. І оце так: ми на роботі, 
вони і наварять, і витягнуть і стіральну, постирають. 
Та цього я не чула. О, та вигинаєця – це ж надо по-
хрестить, шоб маненькою, як тіки  – так похрестить. 
Я  маненьких своїх христила. [Чи казали у вас «кри-
кливці» чи «крикси»?] Нє, цього я не чула. А так оце 
похрестить, ага, то це, то це бувало. До бабок несуть. 
Ось кума Лорка всьо врем’я Кольку носила до бабок, 
так шо? А він кричить, було, й кричить. В мене спо-
койненькі були. Були, були. Лічили. Лічили. Якраз по 
Патиній  [?] вулиці туда тако бабка була. Ну, я ж не 
знаю, доця, як вони там лічили, що вони там, но туди 
кума, було, носе. Но отак. Оце отаке все було. Оце ж і 
я то все знаю, що дітей лічили бабки. І оце як дорогою 
родили, то оце все я знаю. Там уже лікарі нічо не нуж-
ні, ось те, шо вона.

Записала Т. Момот у червні 2013 р.  
у с. Широка Балка Білозерського р-ну Херсонської обл.  

від Вершин (Самойленко) Меланії Савеліївни, 1923 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Усе робила: і вальки качала, і мазала, 
і все, о, і шила, і все  – усе робила. [Чи може вагітна 
дивитися на мерця?] Я не знаю, може. Канєшно, хова-
лися люди од такого, а не знаю... [Чи можна вагітній 
дивитися на пожежу?] А мені не приходилось бачить, 
шоб горіло, як я вагітна була. 

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Баби? Я  не 
знаю, в мене діти родилися дома, в мене баби ні од-
ної не було. Дома [народжувала]. Сама собі. Сама собі 
народилася. А ця Ніночка моя маленька – така манє-
сєнька!.. І Петька так само, тоже так само дома. Сама, 
да. [Хто перерізав пуповину?] А я не знаю даже тепер, 
як я його перев’язувала. Чи воно перев’язане, чи не 
перев’язане – то я не знаю, я вже забула. Це вже таке 
давнє, Боже мій, це вже таке давнє було! А знаю, шо... 
шо нікого дома не... Нє, чоловік був, як Ніна родилася, 
і я, то він гукнув свою матір, по-сусідстві вона жила, 
о. То вона прийшла, то Ніна вже родилася. А хто пу-
повину?.. Я ета... не знаю, як воно було. [Куди дівали 
дитяче місце?] А я не знаю, шо вони робили самі, – ті 
баба і батько, – я не знаю, шо вони робили. [...] [Хто 
купав перший раз дитину?] Та я, канєшно, я. Та які 
там трави у водичкі?! У водичкі, і тряпочкою обкутаю 
отако-во, і купаю у цій тряпочкі. Ну, так було.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Ніна сосала год, Петька сосав тоже, а Люб-
ка в мене, Любка в мене сосала годів три – отак багато, 
багато-багато. [...] А отак, очєнь просто, воно і саме не 
хоче вже, як той... От, було, ось Ніна, так та – «ффсс», 
отако – «ффсс» [показує]. Я думаю: ну шо вона? Я по-
пробую молоко, а воно вже таке – погане. Та й ета... 
обв’язалася тряпкою, рушником чи то там платком, і 
все. Походила день-два – і всьо, вже ніколи не боліли 
груди, нічого, нікада.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Аякже, хрестила всіх трьох. 
У Синіславі. Тут церква, мабуть... Я знаю, шо в Синіс-
лав возили, Синіслав. Як хрестили, от я помню, та вже 
величенькі, я помню, разом, уже Любі було годік-два, 
а Ніні годів три або чотири, тако було, хрестилися. 
Були такі, шо й не хрестили, а остальні хрестили. Ну, 
чось, я не знаю чого, запрещали вроді. Чутки були, но 
ми не підчинялись, ми собі робили по-своєму. Нє, не 
чула, шоб кого посадили за це, нє. 

БІЛОЗЕРСЬКИЙ  РАЙОН
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372 ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ 
РАЙОН

смт Велика  
Олександрівка

Записав С. Сіренко 15 вересня 2011 р.  
у смт Велика Олександрівка  

Херсонської обл.  
від Хабарової Валентини, 1938 р. н.

ЗВІЗДИНИ  У будинку культури був ансамбль «Зорян-
ка» ми супроводжували обряди. Це було 1960-ті  – 
початок 1970-ті роки. У нас на базі районного ЗАГСу 
було два обласні семінари. При райвиконкомі була 
створена комісія «По внідрєнію соціалістічіских об-
рядов», вона була утвєрждєна комісією з Києва. Тоді 
нас строго-насторого зобов’язали вести обряд тієї 
комісії. У нас були смотри-конкурси, визивали в об-
ласний центр. Присутні там були працівники куль-
тури. Потім... народної творчості, з обласних, район-
них ЗАГСів. У нас в області було десь двадцять п’ять 
місць, де цей обряд проводився. Тойсь наший район 
займав непогане місце. Це в кінці 1960-х на початку 
1970-х років почали цей обряд втілювати. А це [пока-
зує фото] дали вже премію, і я собі пошили обрядо-
вий костюм. Пооставляла всі альбоми в ЗАГСі. Сце-
нарія у мене немає. Рекомендації десь були, я забрала. 
Вони були одні єдині на всю Україну. Стандарт. Тоді 
вже почали у 1990-х років [почали дещо додавати 
до сценарію]. У  80-х проводили обряд народження 
у сільській, селишній раді. Район у нас посідав одне 
з перших місць по впровадженню соціалістичних 
обрядів. Ми показували в Рогачині ці обряди. До-
помагав директор будинку культури Євко. Надавав 
приміщення будинку культури. Місця, де проводити 
обряд не було. Орендували в будинку культури чи в 
селишній раді. У  Києві  – єсть. Поцікавтесь там усе 
є. Це дитину урочисто реєстрували в селишній раді. 
Зараз усе повідміняли [коментує фотографії]. [Чи 
рушник вишитий не забороняли використовувати 
під час обряду?] Ні...[коментує фотокартки.] Це я 
вітаю новонародженого. Тоді не було українського. 
Зараз український одяг одягають на церемонії. Сце-
нарій у нас був строгий. Нас визивали в область і, 
не дай Боже, друге слово могли сказать. Тільки так, 
як рекомендувала комісія по совєтським традицям. 
Це ж у Києві. А область нас визивала і контролюва-
ла, визивали на смотр-конкурси. Сиділо там десять 
чоловік. Це можете взяти: профсоюзна організація 
поздоровляє і вручає подарунок. З  1973 року стало 
строго. Нічого не дозволяли нам. Ні вінчання. Тоді 
нас ставили у приклад перед Західними областями. 
Спочатку було бюро ЗАГСу. Я  прийнята на роботу 
в 1956 році. Тоді не було сценарія. Тоді говорилось 
усе своїм текстом. Це все почало розвиватись у 1973 
році. У нас у 1976 році був обласний семінар, де ми 
перші в області приставляли цей обряд в новому сті-
лі. Це був принципово один текст. Це ще в 1970-х ро-
ках ансамбль «Зорянка», який супроводжував обряд 
народження і реєстрації шлюбів. Нам управління об-
ласті пошило обрядові костюми. А на началі 1970-х 
сама пошила собі костюм. Після реєстрації були ще 
застіллях. 

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Збур’ївка
Записала Л. Боса в червні 2013 р.  

у с. Збур’ївка Голопристанського р-ну Херсонської обл.  
від Горбунової Тетяни Анатоліївни, 1962 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Шоб не злякалася, ніззя ні за шо хва-
таться. Допустім, якшо злякався – і рукою положиш 
на місце, може буть там родиме пятно. В нас тут таке 
було. А я знаю, була беременна старшим сином, то в 
мене дядько помер – не пустили на кладбище. І жінки 
у нас не стрижуться до народження дитини, тоже не 
стриглися.

ПЕРШЕ КУПАННЯ  ДИТИНИ, РОДИНИ  Мама [допо-
магала вперше купати]. Любисток, шоб любили дітей. 
Чебрець. Тільки після захід сонця ніззя було вили-
вать – нада було утром виливать. Там, де люди менше 
ходять. Більше під дерево. [...] Вобще, желатєльно в те 
время [відвідувати], тільки після крєщєнія. Рідні при-
ходили, а чужі – нє.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Сусідка в мене була, шо 
і ангіну лічила, і діток, які плакали, погано спали, лі-
чила. Могла приймати [дитину], лікувати. Тільки мо-
литву над іконою. Але то давно було. А счас друга баб-
ка на яйце виливає. Берем домашнє курине яйце – і 
йдем до неї, не дуже часто. [...] [Коли дитину виносили 
з двору?] Після хрестин. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ», ЗАБОРОНИ, 
ПОВ’ЯЗАНІ  З  ДИТИНОЮ  Одна пара. [Що несуть 
куми до церкви?] Крижмо. От у мене син був – то кума 
несла. А якшо дочка – то кум. [...] Після церкви [хрес-
тини гуляли]. Приходили, кожух такий застеляли. [...] 
[Чи святкували пострижини?] Да. В рік. Да. Тільки на 
рік. Щоб здорова була, щаслива, розумна... [...] Не же-
латєльно дитині в дзеркало дивиться, аж до года, ка-
жуть, то окно в той світ. 

с. Кардашинка
Записала М. Маєрчик у листопаді 2001 р.  
у с. Кардашинка Голопристанського р-ну 

Херсонської обл.  
від Зорі (Перепелки) Надії Іванівни, 1937 р. н.,  

та Ніконової (Перепелки) Євдокії Іванівни, 1926 р. н.

ВАГІТНА  ЖІНКА  Кажуть «беременна», «пузата». Пи-
тають же ж: чи народила, чи ні. Врем’я підходить те, 
врем’я підходить. [Вагітна] шось візьме, украде і при-
туле – і буде у дитини тоді на тілі. Бачиш, нога красна, 
украла, до ноги притулила. Огонь, ізлякалась огню, і 
хватнулась за ногу – у дитини красна нога. Або ж на 
лице, як глянула – огонь, хватнулася – і вже дитина. 
А вона ж беременна. А цього ж нельзя.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ 
КУПАННЯ ДИТИНИ  Я всіх трьох дома народжувала. 
Ні, двох дома, а третє у нашій больниці. Бабка була. 
Помагала. І врачиха мені помагала, Киля Микитовна. 
А баба Терещиха була. Баба Лукер’я. Ловка така бабка. 
Вона все робила: і зляк, і все відробляла, все, і від ко-
рови. Первого приймала бабка, а другого – Киля Ми-
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китовна. А третього приймала в лікарні в нашій – Ліда 
Івановна. Коли ж схватки взяли кого – бабу Терещиху 
кликать. А тоді вже мене за други схватки взяли – по-
кликали Килю Микитовну. Вона наша врачиха була. 
Мама ходила сама [за бабкою]. Нікому не розказува-
ла [що почалися пологи]. Як це так? Вона... я тільки 
народила, вона приняла роди в мене і буде йти роз-
казувать? Ніззя цього казать. Нехай пройде день-два, 
а тоді сказать, що народила. Мама тихенько пішла і 
сказала бабі у хаті: «Заходи», – й прийшла. Чого б це 
кричать? Нільзя. Це грішно казать. Ти знаєш, як важ-
ко? Надо, щоб ніхто нічого не знав, як важко родить. 
Ти будеш хвалиться Богу, щоб Господь прийшов, по-
міг. А  так  – ні. Так лучше. Вона прийшла, пощупала 
живіт. [...] Кажуть «роди», «схватки скажені». [...] Тут, 
з пупка. І батьки тут, і ми тут. Ну як?.. Родився... Пуп 
де закопаний? Тут, в Кардашинки, поняли? Ви роди-
лися де? Значить, там ваш пуп закопаний. А наш тут. 
Ми тут, кардашинські, із поконвіку. Батьки наші і ми. 
[...] В мене мама ходила, купала дітей. Я ще не могла 
сама купать, а мама приходила, купала мені. Кожен 
день. Або й два рази на день. Манюсінке. Воно ж рос-
те. Росте дитина, як купається два рази на день. Оце 
так: як привикне – два рази в день, – хоч ти вмри – 
будеш купать. І  тоді обмивається, чистесеньке, біле-
сеньке. Зміряється ручками навхрест, чи не звехнутий 
позвоночничок.

ДІЇ ЧОЛОВІКА  А  чоловік дома був. Дома. Він ходив 
по дворі. Це я родила в [19]51-ім сина Вітю, а Любу 
в [19]55-ім. Він дома був. Не заходив в хату. Ніхто не 
може допомогти, кроме бабки ілі врача. А мама – що 
мама? Пережива. За свою дочку переживала.

ПЕЛЮШКИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  Були бабки, і до 
них обращалися. В нас вона жила по соседству. Більш 
нема їх тепер. Дитина народилася, вода гріється, вона 
бере й купає. Іскупала, загорнула. Не було новеньких. 
Оце із підтички. Сорочка драна є? Сорочка. Перервав 
і... Підтичка – це нижнє в сорочки оте. А верхнє – воно 
ж порвате. Оце порване відрізають, а це перериваєш 
пополам і замотуєш дитину. Чистеньке, не грязне, ну, 
не було таких [купованих]. Сорочка – це те, що до тіла. 
Хвартухи ми мали канєшно, але дитину в фартух – та 
нє! Ви що, нащо в нього замотувати? І в батькову со-
рочку замотували. Було, я родила, то я в підодіяльни-
ки, простені загортала. [...] Ніжки рівняли. Рівненько 
замотають, щоб не скорчена дитина була. А рівненько, 
воно тоді не буде карячконоге. А тож воно рівнесень-
ко, і ножечки тоді рівненькі, і ловка дитинка. А руч-
ки вздовж тіла – «по стойці смірно». І воно тоді спить 
спокойно.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  Добавляє у водичку хоч 
вишні, хоч ромашечку або оріха. Щоб на дитині не 
було нічого. Оце з дитини сходить слизь. Цицьку не 
дає, ні-ні, ні. Трошки полежить, і я ж оддихала. І тоді 
мені дає дитину. Полежить вона [поліжниця], може, 
до вечора або до ранку. А робить вона не буде. Важко 
піднімать не буде. Це вже хай чоловіка гукають. На го-
род не піде. Хай воно стоїть. Місяць ти не должна ви-
йти на вулицю, як народиш. Місяць, щоб тебе ніхто не 
бачив. Отоді ти будеш здорова і дитина буде здорова.

ГОДУВАННЯ  ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ  ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Моя дитина їла год і три, а друга год і чо-
тири. А  в мене  – по году. Прийду з роботи, а воно: 

«Дай цицю» – і мотузує. А в мене Вітя – год, Люба – 
год, Вова год сосав. [...] Оце відлучила, ложку дала в 
руки  – хоч їш, хоч дивись. Я  вже відлучила. Він оце 
бере в рот – і туди йде. Кажу: «Нічого, і туди попаде, 
і в рот попаде». [Чи можна годувати дитину грудним 
молоком після відлучення?] Нє!!! Нє!! Буде глазлива 
дитина! Боже сохрани! Боже сохрани! Ні в якому разі! 
На очі буде гидка. Зглазить може людину. Може і по-
мерти людина.

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Є ще й тепер бабки, що 
можуть шепатати. Збризгують свяченою водою. Ну, 
свячена вода, щоб у тебе не вибувало. Вона найлучче 
помага. Оце ти прийшла. Ага, красна, гориш. Ковтну-
ла свяченої води. Боже сохранить, яке воно важке, й 
померти можна! [...] Якщо не хрищена, бабка не буде 
робить. Нічого не поможе. Помагать не буде. Дєцке 
єсть в дитини. Понімаєте? Дєтске. Младєнческе. Тіль-
ки вона каже, чи дитина вмируще, чи не вмируща. Ди-
тині робе. Дитина як засне – буде жить. Пліснявка – то 
до бабки. Або волосом. Роззявила ротика і витираю. 
Своєю косою. І воно ж тоді остається на волосі, зди-
рається. А бабка шепче – і тоді сходе. Воно від молока 
появляється, або не вберегла, воно маленьке.

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, СТАТЕВІ ОЗНА-
КИ ДИТИНИ  Нігтики дитині скусювать надо. Скусю-
ють зубами. А тім’ячко зішкрябувати нільзя ні в яко-
му разі. Воно ж там плівочка, і вдруг ти туди... Нє, нє, 
нільзя. Ну, там помилила, там потихеньку, потихеньку 
помила. А тоді розпарить тім’ячко, маслочком пома-
зать, а тоді марлечкою, повичісувать. [...] Казали: «За-
крий свою курашку» [якщо гола ходила]. Значить  – 
курочку. Можуть і: «Питуха закрий». Або: «Надінь 
труси, щоб питуха не було видно». Так казали, казали.

НЕХРЕЩЕНІ  ДІТИ  [Ким стає нехрещена дитина піс-
ля смерті?] Ангеликом, конєшно, ангеликом, хоч і не 
хрищена. Дитину хоронили так, як дорослу. І батюш-
ка, і обід такий роблять. Це є людина. Борщ варять, 
пюре варять, м’ясце варять до пюре, компот варять, 
пирошки. Як у кого помага карман. Ковбаску варять, 
сир, сильодочку.

с. Київка
Записала М. Маєрчик у листопаді 2001 р.  

у с. Київка Голопристанського р-ну Херсонської обл.  
від Коломієць (Головахи), 1912 р. н.,  

та Скляр (Коломієць) Ганни Федотівни, 1930 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  В мене дітей багато – 9 душ. 
Всі жили. Померло одне, саме старше, два годика, ще 
й двох не було. Надя була. Кір був, та застудили його, 
та й померло... Я й сьогодні бачу, як полягали спать, 
я встаю, а воно рачки так вилізло з-під того та й спить. 
Я його укрила, а воно поспало, а потім встало й по-
мерло. А молоде – дурне. Я шо тоді, знаю, чи шо?

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ  ДИ-
ТИНИ  Я народжувала і вдома, і в больниці трьох ро-
дила. Бабки були, сі бавили дітей, як врачі. Помагали. 
Тоді врачів же не робили, а вдома. [...] Баба спасала. 
Я, хто знає як, хіба ж я знаю як... Прийшла, общупа-
ла, пом’яла-пом’яла – і вона знає, коли воно буде ро-
диться. [Жінці] вона нічого не каже, вона мовчить. 
Общупала: «Буде всьо харашо»,  – каже. Приходила 
потім провідувати, взнавать, як діло. Як народилося – 

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ  РАЙОН
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водички нагріла, вона його мила, купала. І так вооб-
ше балакали. Покупала його, витерла, зав’язала його, 
замотала в пельонки – спи. [...] Дітей купали, каждий 
день купали. А воно пісяється ж, мокреньке. А коли 
зразу – то купали два рази, а тоді вже по разу.

ПЕЛЮШКИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  Пельонки не було 
з чого добре робить, десь якась рубаха порвалася, там 
спину одорвали, чи десь купив, як було за що. І жіно-
ча, і чоловіча сорочка. Даже я родила свою дочку і за-
мотаєш у якийсь платок або одіяло, не так, як тепер. 
Тоді не було того. Так і росли діти. [...] Зв’язували ді-
тей, щоб руки не витягали, бо воно дряпає себе. Воно 
в морду лізе й дере когтиками. Когтики не обрізали, 
до году, було, не одрізаєш, а було – скусюють зубами. 
Нельзя було чогось, таке врем’я було, шо не зрізували. 
Воно ж меле ногами, руками – не спить. А так засну-
ло гарненько, поворушилося та й спить. Коли місяць, 
коли півтора місяці  – а тоді вже не так дряпається. 
Сповила дитину. Сюди-туди, сюди-туди, а на ножках 
вузлик зав’язав. А коли дитина привикла – то тоді не 
спатиме ніяк, як зав’яжеш. 

ЛІКУВАННЯ  ДИТИНИ  Єсть уже і в сім год опісюєтья. 
А  що будеш казать  – злякане, перелякалось чогось. 
А в мене тоже довго діти впісювалися. В мене плака-
ла старша дівчина. Аж до п’яти год плакала. Встала 
й плаче. Тут наробишся, що світа не бачиш, хоч би 
трошки заснуть, а воно сидить і плаче. Їздила ж до 
того, у больницю. Шо врачі? Вони нічого не поніма-
ють до того. А одна баба каже: «Шо ж ти її привезла?» 
Та я кажу: «Шо ж воно плаче, а я не знаю, шо робить». 
А  вона каже: «Налий в горщечок води та постав, на 
плиті, а як воно переночує, то тогди покупаєш». Та 
шо воно поможе? То треба до бабки везти. З молит-
вою. Моя баба знала од дєтського, а вона померла вже. 
В роті пліснявка – косима вибирали. Проходило. На 
палець намотаєш, а  потім витру-витру-витру. Рази 
три витерла – і нема.

ГОДУВАННЯ  ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ  ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Годували груддю, год і більше. А  потім 
цицьки не дала – і все. [...] Я садовила свою на поріг, 
дала хліба кусок і кажу: «Йди на свій хліб». Воно вже 
не просить, но плаче. Нада терпіть, а що ж ти будеш 
робить? Днів три поплаче... Кажуть, що буде дитина 
глазлива, коли знову цицьку дать. На кого гляне  – 
зглазить.

ВРОКИ  Мені колись одну дєвочку як зглазили – так я не 
думала, шо воно житиме. Поїхала в Скадовськ. Приїз-
хала з Скадовськаго, тоді на дітей же гроші требували, 
поїхала сюди додому, стали. Я з кабіни вилажувать, а 
одна женщина йде: «Підождіть, кумо, подивлюся, що 
у вас це таке». – «Шо таке? Дєвочка». Подивилася та й 
пішла. Як роззявила рот дитина, кричить, в хату вне-
сла – кричить, положила – кричить, і ношу кричить, 
і день кричить, і вночі кричить, а мій хозяїн не поні-
мав, шо воно зглажене, і бігає на роботу, бігає. Кажу: 
«Давай везти дитину до бабки».  – «Оце твоя бабка 
поможе!!!» Я утром встала, погнала корову на цирла 
і так забарилась. З своїми подругами побалакала. Іду я 
додому, а він вже на мене матом: «Давай, – каже, – со-
бирай дитину, будем везти до бабки». – «Шо, – кажу, – 
дойшло? Іди запрягай коня». Повезли до тої бабки, і 
вона ставала шептать, то в нього так: і синя мітинка, і 
красна, і зелена – по всьому лиці разні цвіта. І вона як 

пошептала її – і вона заснула. І приїхали додому – воно 
спало, і три рази возили – і пройшло. Отака є людина, 
зглазить дитину. І  «кума», «кума»... Маленьку дити-
ну не можна нікому показувать. Хароші люди і сам 
не підуть. Ну, ввійде людина в хату – дитина лежить. 
Чого вона буди йти дивиться на дитину? Обернулась 
та й пішла, чого їй треба. А як гівно, то воно влізе хоть 
куди. А то й більшенькі були, то й тоже зглазили їх, то 
ходили до бабок, а бабці помагали. Воно бігає гуляє. 
То вже подивися. А як в постелі лежить, ще не годне, 
а воно вже заглядає до нього та й зглажує. Як бігає – то 
вже годна дитина, а маленьке, лежить – то ще негодне. 
Не понімає нічого.

Записала М. Маєрчик у листопаді 2001 р.  
у с. Київка Голопристанського р-ну Херсонської обл. 

 від Постригай (Пащенко) Ганни Григорівни, 1911 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У  СІМ’Ї  Скільки в мене дітей було? 
Ну, я тих, шо повмирали не считаю, а вирощувала я 
п’ятеро дітей. Повмирало в мене [довго думає] двоє... 
троє. Дочка в мене була калічка, вже їй було тридцять 
год, а вона така малесенька була, як год п’ять. Не ходи-
ла. А ті маленькими померли. Одному було три місяці, 
а другому було чи півгоду, чи шо? Дєвочка і хлопчик. 
Як тоді хоронили? Саме ж після тої голодовки, після 
33 году. Я в 33-ому заміж вийшла. Як хоронили? Трун-
ку зробили. Тільки шо трунку не оббивали, бо не було 
чим. Всередині обстеляли та й усьо. Плакала, не дай 
Бог, шкода. Хай воно яке, а всьо ровно шкода.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ  Бабка така була спеці-
альна, шо дітей брала. Ну, як вам сказать, старушка 
така. Нічого, ловко діти родилися. Було ж, як кричиш, 
а вона каже: «Без врем’я й не висерешся. Як прийде 
врем’я, тоді будеш родить». Було таке. Пуп зав’язувала 
ниткою, ходила купать, мабуть, днів скільки купає і 
роженицю обмиває. Бабки платили, там якийсь пла-
ток купиш чи фартушок, чи полотенце. Год по 50 їм 
по 60 було. Отако було бабка. У мене одна була бабка. 
Вона по всім селі ходила. Даже в мене, що оце ж каліч-
ка була дочка родилася, як вам сказать, – жопкою. Як 
вона там виправляла його там, щоб воно ж вирівня-
лося, і поламала позвоночник. Только ми ж не догада-
лися зразу. Больна дитина, больна. Там голодовка тоді 
була, а тоді вже ж як воно не хотіло рости, бо позво-
ночничок переломатий. Бабки брали діти. [...] Що вам 
ще розказать? В  хаті рожала. Чоловік... Та хто там!!! 
Тікає з хати. Та й виганяли і той же ж... Нє, чоловік 
не касається. Не дуже чоловіки спасали. І оце буває, 
що неживе найдеться, а вона як почне по жопі ляпать, 
ляпать, ляпать – і ожиє дитинку ту. Ну... А якщо й до-
вгенько сидить, й по сутки сидить [баба-повитуха?]. 
Шо не диш, або і ж роди, а не родиш.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  
Купала дитинку, гріла водичку, пельоночкою обмо-
тувала його. В  больниці не купають, а бабка купала 
його. Тільки родиться – й купає. І роженицю обмиє. 
[...] Спеціально повивачі були. Тепер же ж, бач, Боже 
сохрани, повивач. А це вже ж як ходить жінка бере-
менна  – робить повивач який, з тряпок, шиє, таке. 
Обмотають його в пельоночки, а тоди повивач кладе, 
отак о повиє, а тоді на ножках зв’яже. І воно лежить 
[со]бі рівнесенько. Не так, як теперечки. І  довго по-
вивали. Довго, і я повивала. Місяці три-чотири. Рань-
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ше ж, бачите, дитятко родиться, то воно поки голе, в 
пельонках. Та й усьо. А  тепер тільки народилося  – і 
натягають на нього позунки. А тоді голеньке, пельо-
ночки. Два рази на день купали. Воно ж пріє. Укутане, 
умотане. Воно ж умотане, не так як теперечки: тільки 
народилося і все руками махає. Зв’язували, ну, шоб 
спинку не поламало, для того зв’язували, шоб спинку 
не поламало.

ГОДУВАННЯ  ДИТИНИ  Я  більше дітей молоком 
[коров’ячим] повигодовувала. Бувало, дід мій каже: 
«Вона тобі не мама, от дай їй літру молока, шо ти ви-
сосала в неї, та й усьо. Тебе корова вигодувала». Біль-
ше молоком кормили, коров’ячим. Кіп’ятили, раньше 
манки тої не було. Саме молочко. Я з пузирька напо-
вала. Є ж такі, шо груддю кормили, а я всіх дітей кор-
мила молоком. Соску, хліба нажуєш з сахарьом і квач 
зробив, в рота впхнув, і воно соса, висосе, тільки вро-
дє як висівочка останеться в марльочці. А то висоса 
все геть. А тоді вже бублики, а так лише хлібом.

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Усяк бігали, босі бігали. Та коли це 
вже штанці шили? Ніяких не штанців не було. Начали 
штани вже жить... В якому году?.. Подождіть... дітям... 
після войни вже, після войни. Платтячки, жакетик чи 
шо там таке. Ніяких не було ні ботіночок, нічого. Чу-
речки поплетеш із вовни, чуречки, таке вовняне. Так 
ото ходили діти. Тепер же плетуть. Ой Боже, літом 
больше голі ходили. Літом голі ходили більше. Було 
засне дитинча оте, так обстіраєш, поки воно спить, 
шоб висохло, поки воно встане, шоб надіть на нього. 

с. Рибальче
Записала Л. Боса в червні 2013 р.  

у с. Рибальче Голопристанського р-ну Херсонської обл.  
від Стрельченко Галини Степанівни, 1931 р. н.

ВАГІТНА  ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ВІЩУВАН-
НЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Я пізно родила – 32 года мені було. 
[Вагітній] не можна стригтись, підкидати ногою котів, 
дивитися на похорон, не галасувати. Перед самими 
родами откривали все, розв’язували... [...] Тут у войну 
і до войни приймала одна бабушка роди... Баба Груня 
її звали, Назаренко. [...] Могла [повитуха передбачити 
долю дитини]. Понімаєте, як послє мені сказали, коли 
вже в мене був малий, і ту... друга була бабка. Вони мо-
литви знали ці бабки. То вона мені так сказала: «Єслі 
в дитини нема в глазах мяса в куточках, то вона не 
довгожитель». І  коли купіль чистий, не мутний  – то 
дитина не наживе. ...І ще була одна. І не одна, я помню. 
Тоже знала вона од всяких болєзнєй молитви.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, СПОВИВАННЯ ДИТИНИ, 
ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ  Вона [повитуха] й купала 
зразу у травах, щось приказувала. Під живе дерево, 
під кущ [воду виливали]. [...]Сповивали тугенько  – 
повивач був такий, іначе буде беспокойне. [...] Якщо 
довго не ходить дитина, то перерізають пута. Не мож-
на до году давати рибу...

КУМИ, НЕХРЕЩЕНІ  ДІТИ  Кума і куму. Аякже. Це ж 
куми приходять, це ж там роблять... Ну, нада матерію 
нести – крижму. А потом з цієї матерії нада пошить 
якусь сорочечку, щоб носить, такий обряд. [...] [Де хо-
ронили померлих нехрещених діток?] Зараз на клад-
бищі. Раніше в садку біля хати.

с. Стара Збур’ївка 
Записав С. Сіренко 12 червня 2013 р.  

у с. Стара Збур’ївка Голопристанського р-ну 
Херсонської обл.  

від Ротонос Людмили Федорівни, 1937 р. н.

ВИБІР ІМЕНІ  ДИТИНИ  Маму було звать Аня, Нюся 
називали, а сестру її Анастасія, Пелагія, Таїсія – такі 
імена. Я скажу: у мене Альоша, Марина, Настя – отакі 
імена. Як захотіли з чоловіком, так і назвали. Там єсть 
називають... Марина, Таня внуки, Рома, Віталя – оце 
так. Якщо дєвочка – то я [вибирала ім’я], а син – то він.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У  СІМ’Ї  У  мене, напрімєр, 5  дітей, 
було дві сестри, одна у 55 году уже умерла. У його, він 
з великої сім’ї. Він у мами один, но мама з великої сім’ї. 
Їх було двоє. Він з великої сім’ї. Тася, Надєжда, Оля, 
Дуся. Семеро. [Скільки у вас дітей?] Двоє: син і дочка. 
Четверо внуків, четверо правнуків уже. У  сина троє 
дітей, у дочки одна дєвочка.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  Ви знаєте, як родилися 
діти, ранше було як, нікого не пускали, поки мене не 
випишуть з роддому. А зараз дитина тільки народи-
лася  – її матері відали, штани і рубашку натягнули. 
У мене год правнуку, то все время находився батько, 
чоловік. Ранше пільонку замотала, покормила, не-
ділю полежала чи місяць, смотря яка породілля. [Як 
треба поздоровляти матір, батька з народження дити-
ни?] Не знаю. У  нас такого не було, канєшно. Чоло-
вік прийшов, додому забрав. То сам несеш могорич. 
Ранше декрет був два місяці – і виходь на роботу. Це 
зараз така привілєгія по три чи по п’ять [років]. Два 
місяці, і виходь на роботу. Як вийшла, то, канєшно, 
своїм сотруднікам понесла могорич. [Як зустрічають 
породіллю з дитиною після повернення з пологового 
будинку?] Прийшла я додому та і всьо.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ШАНУВАННЯ ПОВИ-
ТУХИ  Бабки принімали. Я  знаю?! Казали якась тут 
була бабка і приймала роди. Знали, що бабка тут була. 
Ранше роддомів не було, то бабки приймали. [...] Не 
забирала. Даже не давали. Дали тільки, у  мене вони 
позабирали, просто народився, і пишеться матері 
фамілія, там написано вєс і якого числа родився. На 
клійоночці. Це таке давали, а зараз не знаю. [...] [Чи 
дарували щось акушерці за допомогу під час пологів?] 
Обізатєльно давали подарок. Як сина родила, то мама 
набрала на платє, а як дочку родила, то подарили ру-
башку красиву. Обізатєльно [квіти]. [Чи запрошують 
акушерку на хрестини?] Акушерку не запрошують 
ніколи. Акушерка просто ходила. Зараз дивлюся на 
свою внучку: вона дитину везе у медпункт. А до нас 
акушерка сама лічно приходила. Каждий місяць про-
відувала дитину.

ХРЕЩЕННЯ  ДИТИНИ  [Чи хрестили дітей при радян-
ській владі?] Хрестили. Обізатєльно. У  церкву хрес-
тить, то купляють, щоб дитину у щось замотать. 
Я  забулась, як називається. Да, крижма. А  крьосний 
батюжкі оплачує. Сину 50  год, позабувалось уже. 
Хрестили. Може, місяць було. Понесли, похрестили і 
всьо. Кумов’я понесли, і мама канєшно йде. Хрещення 
дитини роблять в основному в неділю. Гуляння – в не-
ділю, люди більш свободні. [Де хрестили дитину в ра-
дянські часи?] У церкві.

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ  РАЙОН
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КУМИ, ХРЕСТИНИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ», «ПО-
СТРИЖИНИ»  Я брала свою подругу, а він свого друга. 
Одна [пара]. [На що звертали увагу, обираючи кумів?] 
Не обращали вніманіє. Я щас скажу. У кума була по-
дружка, у  нього був друг, що плавав [водолаз]. Я  не 
знаю. У мене були неодружені. [Чи беруть одних хре-
щених до різних дітей у сім’ї?] Як хочеш. [Чи можна 
вагітну жінку брати за куму?] Це, синок, не знаю. Які 
обов’язки [у кумів]? Раді Бога! Дитині був годі чи два, 
то приглашаєш кумів, єслі є за що зробити гуляння. 
Зараз же є така, що і без роботи. Так що. [...] [Яких 
правил мають дотримуватись куми, коли несуть дити-
ну до хреста?] Не чула, які правила. Я знаю: принесли 
дитину – нате, хрестіть. Кумов’я сідають за стіл, щоб 
дитина була багата, садять на кожух. Як похрестили. 
Рік – то само собою гуляли. Та куртка на мєху є, і са-
дять. Осьо год був, то садили. [...] Це на Різдво вечерю 
кумовям. Тобі крьосна дає гроші чи купила подарок. 
Це так. Тільки на вечерю [відвідувати кумів]. [...] На 
год. Кумовя взяли ножниці і постригли. Дитину по-
садили на стільчик і нахрест постригли. Волосок мама 
забрала в конверт – і хай лежить.

 ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Смотря як. Синок, якщо дити-
на боліє, врачі ж не признають дєтского, зглаз дити-
ни – нада понести до бабки, щоб полічила. І дитина 
должна бути хрєщьона. І  неділя, і дві. А  як дити-
на боліє, то воля по волі несеш до бабки. У  селі не-
має, їздили у Нову Збурівку. Шепче молитву, читає  
молитву.

Записала Т. Момот у червні 2013 р.  
у с. Стара Збур’ївка  

Голопристанського р-ну Херсонської обл.  
від Соколової Любові Сергіївни, 1928 р. н.,  

родом із с. Вільна Дружина Голопристанського р-ну 
(у с. Стара Збур’ївка мешкає з 1945 р.) 

ВАГІТНА  ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПЕР-
ШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Бєрємєнна. Ну а чо ж? Ми 
тоді робили всі, тоді не було в нас дикретів оцих, нічо 
в нас, нічо, ми робили од пєрвого до послєднєго дня. 
[...] Були. Тоді ж не було гінекології. Повивальні, чи 
як? Повитухи. Ну, хто понімав це дєло, як приймать 
дітей, стара якась людина, шо вона вже це знала. Тоді 
ж не було ні больниць, ні гінекології в  їх, нічо. [...] 
Коли починалися схватки, і вона... Тоді приводили ту 
бабку. Ну мати ж була обізатєльно. Чи та, чи та [рідна 
мати або свекруха]. [Чи могли діти бути в хаті під час 
пологів?] Нє. [Чи міг чоловік бути присутнім під час 
пологів?] А чо йому там дєлать? Ну якось же понімала 
ж та бабка. А багато ж такі, шо вмирали, да. [Чи ка-
зали, що потрібно розв’язати вузли, відчинити дівері, 
щоб полегшити народження дитини?] Ні, а де ті вузли 
були? Ну та все то фокуси були. А бабка [перерізала]. 
Вона переріже пупик, зав’яже, все, обітре дитину, все 
зробе і пішла. Дома [народжувала]. Я  Юру родила в 
Новій Збур’ївці, в Новій Збур’ївкі тоді роддом уже був, 
а Олю в Херсоні. [...] Ну самі ж, баба, мати ж уже ж 
підніметься, і мати.

РОДИНИ, ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  [Чи провід-
ували Вас після пологів?] Аякже. Куми, родичі. Хто 
шо мог [приносив]. Ну якусь тряпку, чи я знаю? Я й 
не помню таке вже. [...] Скільки могла, стільки й [від-
почивала породілля]. День, може, два або цілих три. 

І тоді вже ж встала, а дома ж сім’я, нада. Ну, коли по-
лучалося, [ішла на роботу у колгосп]. Травичку, разну 
травичку клали. Ну, святили ж у церкві пом’яки [по-
вняки], чорнобривці – отаке. Мак. Оце все воно кла-
лося в водичку, і купали тоді. Обізатєльно [дитина в 
пелюшці].

ХРЕЩЕННЯ  ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ, ЗВИЧАЙ 
«НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Хрестили тіки так, ховалися. І в 
друге [село] їздили, більше їздили в друге. Тоді ж не 
було в каждом селі ето, церкви. Ну, десь послі двацати 
днів, а вже через сорок днів тоді вже може мати іти у 
церкву брать. Канєшно, мати не нужна. [Навіщо хрес-
тять дитину?] Значить, так положено. Да, так Богом 
создано, так воно і іде. Я скіки їх перехрестила, оцих 
дітей! Так нільзя: то дірєктор школи, то ще якийсь, а 
хочеться ж похрестить, то до мене приїжджали люди, 
і я договарювалась з батюшкою, ходила і хрестила. Да, 
[була кумою]. Я не була партійна, я нічо не боялась. 
А  я приготавлювала, договарювалась, на який день 
приїдуть. Я  приготовлю, все, тоді приїдем з церкви, 
сіли пообідали, все, вони уїдуть, а ми остаємся дома. 
[...]Кого находили нужним, [того брали в куми]. І дру-
зєй брали, і родичів. Одну [пару], хто хотів – двоє. [Чи 
чули, що коли дитина хворіє, потрібно брати «стріч-
них кумів»] Брали. Бог його зна... Наш батюшка, був 
у нас батюшка, то тоже брали, дєвочка в них сильно 
боліла, то вони брали: вийшли на вулицю, хто ішов, 
пригласили і охрестили. Нічо, щас жива. Угу. Вона в 
Херсоні сєйчас, там її чоловік тоже священик, десь в 
Херсоні, в церкві якійсь. [Чи можна брати кумою ва-
гітну?] Нє, ні в коєм случає нізя, потому шо отразить-
ся на дитинці. Да. [Чи можуть куми одружитися між 
собою?] А чо вони не можуть? Ну як по-хорошому – 
можуть, канєшно. [Чи брали до церкви крижмо?] Обі-
затєльно. Ну, якось і полотєне, і матєрія якась, шо як 
батюшка вже христе, то помиє дитину, а тоді ж замо-
тувать нада. На шо хто дарив: як полотєнце, дитину 
мотали, а як така матєрія якась, то шось шили. [Чи ка-
жуть, що не можна відмовлятися від кумівства?] Да. 
Кажуть, неположено було отак одказувать. [...] Ну тоді 
накривали столи, сідали. [Чи варили кашу?] Нє. [Чи 
запрошували повитуху?] Ні, не дуже, вона і не при-
йде. Це ж її не касається вже. Вона своє діло зробила 
та пішла жінка. [Чи катали кумів на хрестинах] Нє. 
[Чи приносили дитині якісь подарунки?] Да, хто шо 
мог. Ну, хто гроші, хто якусь матєрію, тоді ж матєрії 
не було, попробуй купить шось. [...] Да, на Рождєство 
вечерю носили.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ  В  ЦЕРКВУ  [Чи могла жінка 
через сорок днів іти до церкви?] Так. Ну, це вже вона 
приходила, брала молитву на дитину. Взяла молитву, 
тоді вже вона може всьо врем’я ходить з дитиною до 
церкви. Да, бо кроме неї ніхто ж не возьме молитву, 
тіки мати.

«ПОСТРИЖИНИ»  Год. Крьосний і крьосна [приходили]. 
Це ж як год, стелили кожух. Садили малого на кожух 
і оце тут хрестом отак трошки вирізали. Ну, так па-
ложено. Моєму синочкові вже піісят один год, і досі 
в мене лежить [зістрижене волосся]. Це я відкрила 
сумочку, дивилась, думаю: «Шо ж це за бумажечка ле-
жить? А, то Юрин волос». Дівчачих нема в мене, тіки 
це Юра вже був. Вопщє не положено волосся палить. 
Я знаю?
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А вони самі сосуть скільки хочуть. [Чи відлучали ді-
тей від грудей?] Нє. [...] На горіще кидали. «Миша-ми-
ша, на тобі костяний, дай нам золотий».

ВРОКИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Було ж таке в людей. Бог 
милував, у  нас... в  мене не було. А  ті, шо погані, шо 
всяку гадость знають, то ті можуть і наврочити. [Що 
робити, щоб не наврочили дитину?] Я знаю? Нє. Дєт-
ка, це я не чула. [...] Тоді вже ж появилися в нас фєль-
дшерські пункти, начали ж, вже появилися аптєки. 
Бабки були такі, шо лікували. Вони читали молитви 
разні і все. Помагало. [Що робили, коли дитиа зляка-
ється?] Треба до бабки нести. Да. 

НЕХРЕЩЕНІ  ДІТИ  Ну як? Гробик робили маненький 
і хоронили. Та й усе. [Чи треба таку дитинку у біле 
одягти?] Нихто нічо не казав. А як же мати не піде?

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ  ДІТИ?», ЛЯКАННЯ  ДІТЕЙ  В  ка-
пусті ловили, ми казали, шо приходе поїзд, прино-
се діток, і стають тоді мами ув очєрєдь  – і шо кому 
попаде. [...]Нє, може, хто і робив, ну в нас цього  
не було. 

Записала Т. Момот у червні 2013 р.  
у с. Стара Збур’ївка  

Голопристанського р-ну Херсонської обл.  
від Мороз (Гедулянової) Неоніли Федорівни, 1935 р. н. 

ПОЛОГИ  Мама родила Вєрку дома, мене до войни ро-
дила в лікарні, а Вєрку во врємя войни, баба в нас тут, 
Утлиха називалась, казали, повитуха була. Дома ро-
жали, дома в основном рожали. Вона була дуже стара, 
вона й лічила дітей од дєтского і все. Її дочка тут жила 
на нашій вулиці, вона дуже стара, давно-давно вмер-
ла. Ну да, ну да, ну да, пішли ж, сказали: «Баба Надя...». 
Ну а я не знаю, я помню, шо утром занесли (я в дру-
гій комнаті була) Вєрку, рождьонну, і я пішла туди, де 
мама лежить, і всьо.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  [Чи довго Ваша мама ле-
жала?] Та не знаю. Думаєш, казала мама? Тепер кажуть 
баби ше, такі, як мама та ше й старші, кажуть: «Шо те-
пер оце лежать, викобелюються по роддомах. Та, було, 
на степу косимо пшеницю серпами. Бєрємєнна, пога-
но стало, пішла під ці, снопи, лягла, родила, встала та 
пішла косить». Такі здорові люди були, а тепер отак. 
Багато дома родили, во врємя войни багато та Утлиха 
приймала роди.

ЛІКУВАННЯ  ДИТИНИ  Ну, вона вмерла давним-дав-
но. Помню, Вєра наша злякалася, ми ішли на город, 
а городи були здорові, рама летить відтіля, і вони 
як летять, строчуть, нас евакувірували, наше село, в 
Чулаківку, як тоді зайшли рускі, бо не могли зімою 
форсіровать Днєпр. Мама кричить од порогу: «Ніла, 
рама», – а я її вхватила, в канавку впали, а він строче, 
паразіт. І вона злякалася, тоже водили до баби Утли-
хи, вона там шось читала, обшептувала, шо воно там 
получається. Нє-нє, вона не пускала нікого, Вєра одна 
заходила. Молитвами раньше вималювали. Канєшно, 
канєшно [допомагало].

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ  Хрестили. Та 
хто коли. Вєру хрестили дома, в хаті, батюшка прий-
шов, сосєдка (вже немає Вєриной хрьосной) прийшла 
і брат оцей двоюрідний мій, шо в Одесі, йому було 

одинацить, чи скіки год? У  хаті хрестили во врем’я 
войни. А так у церкву носили хрестить. [...] Ну, молоді 
вже ж, родичі, знакомі. Нє, я не чула такого, у нас не 
було так. А нашо їх дві пари? Ні, я не чула таке [про 
«стрічних кумів»]. Може, й було так, але це, може, до 
нас уже. Ні, кум і кума ходили. Я ось хрестила, оце ж 
у мене це невістка виходила, це мого плємянніка до-
чка, оце цеї сестри моєї. У мене получилась трагедія 
в жизні. Первий мальчик умер, піісят дів’ятого года, 
і в сємдісят трєтєм году од другого мужа тоже, це в 
роддомі. Я Ігоря воспітивала с восьми мєсяцев, і так 
він у нас і остався, це йому вже сорок шість год. То 
носила я і кум в церкву. Тепер у його вже все хазяй-
ство з дєдом, дєд на його іначє не говорив – «синок», 
він у нас і в школу ходив, ми й учили, ми й женили і 
все. А це невістка вийшла. Все нормально. [Чи брали 
куми крижмо до церкви?] Аякже. Ну, шо хто хо[тів], 
в основном брали простині, тепер беруть і полотенце, 
махрові простині, а тоді простинку обикновєнну. Кум 
платив за крєщєніє, а кума крижмо несла, хліб несли. 
Та й так по обичаю було, ми Ігоря як хрестили, то я 
ше хрестила, кум бере півлітри несе. [...] А як прихо-
дили з церкви, так баба Зінка нам із кумом покійним 
кожух постелила, посадила кума і куму на кожуха. 
Це було в восьмидесятом году. Раньше ж, видно, так 
люди робили. Дєло в том, шо раньше понімали, шо це 
хрьосна. Даже хрьосний мій погиб на фронті, но я на 
його жінку всігда говорила «хресна». Якось ми це все 
понімали, а щас... 

Записав М. Бех 12 червня 2013 р.  
у с. Стара Збур’ївка  

Голопристанського р-ну Херсонської обл.  
від Вічної Валентини Семенівни (В. В.), 1938 р. н.,  

та Шалади Віталія Васильовича (Ш. В.), 1937 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  В.  В.:  «Тяжка» казали. Тяжка була. 
Оце кота незя бить ногами. Не дай Бог, бить кота 
ногами! Тоді у младєнца на спиночки волос, і воно 
тоді плаче, кричить страшне – як кота бить ногами. 
У празники великі незя робить, не різать нечого. Бо у 
моєї бабушки родився син, а дєд був плотніком. І вже 
тако це ж її... Як сазать тобі? Ну, оце сьогодні таке 
празник якийсь, а він струже, рубає та струже, а йде 
одна женщина та каже: «Сергій Онисимович, ну шо 
це ти?.. Празник такий, а ти оце таке робиш?». А він 
їй шо... Матюком послав та й все. Бабушка родила – 
і пальчик отак одрубаний, ше й кров на пальчику. 
Отак було, дядя Ваня оцей, Раїн батько, – прамо отак 
одрубаний пальчик. [Чи можна вагітній переступа-
ти через мотузку?] Оце я не знаю, це не чула, за це 
не чула. [Чи забороняли вагітній переступати через 
сажу або щось чорне?] Не чула, такого не чула. Оце 
знаю, шо в празники нельзя робить, а як хочеш там 
шо зробить, то перехристись. [Чи можна вагітній 
бити собаку, свиню?] Ну, це не чула такого. За кота – 
це чула, шо тоді волос, той, котячий волос, – ти б’єш 
його і, кажуть, на спинки отражаєця, і тоді дитина 
кричить. Незя, Боже сохрани, [дивитися на поже-
жу]! Тоді можна... Якшо ти глянула на пожар і отак 
во взялась за лице – ото таке й буде красне п’ятно на 
лиці. Кажуть, незя – другим проходить, а другим не 
проходи. Бог його знає, як воно – чи так, чи не так? 
Та ходили, по-моєму, [на похорон]. Ш.  В.:  Ходили. 
В. В.: Ходили.

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ  РАЙОН
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БАБА-ПОВИТУХА, ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  
Ш. В.: Принімали дітей. В. В.: Дітей принімали. Пови-
туха – бабака-повитуха, бо у нас там рядом навпроті 
жила бабка-повитуха. Ш. В.: Я не в больніци родився, 
мене бабка принімала. В. В.: І я не в больніци, бабка 
принімала пологи. Принімала бабка пологи. Ш. В.: До 
війни якраз було. В.  В.:  Ну, так оце хтось із рідні 
[йшов кликати повитуху]. Ш. В.: Сама [приходила по-
витуха]. В. В.: Сама. Сама бабка приходила. [Чи могла 
повитуха дізнаватися долю дитини?] Не чула, може, 
там де і було дальше, а в нас у селі такого не чула я. 
Я тут родилася і хрестилася, і вмру, мабуть, тут. [Що 
баба приносила із собою, коли приходила до роділі?] 
Не знаю, нічого нехто не казав. [...] [Як називали жін-
ку, яка народила дитину?] В. В.: Породілля.

РОДИНИ  В.  В.:  Та-а. Ш.  В.:  Ну чого ж?.. Приходять. 
В.  В.:  Ну як?.. Приходять же ж, як дитинка родила-
ся. Приходять і дитинки ж приносять, кажучи (се-
ребро кидають і гроші): «Серебро – на добро, а міді, 
шоб не був бідний», – так робили, казали. Приносять 
обизатєльно, з пустіми руками перший раз дитину 
бачить не можна, нада шось принести: чи пільоноч-
ку, чи полотєнчик, чи сорочечку яку – шо-шо в тебе 
є. Да, або полотно. Ну, свої, свої ж близькі, знако-
мі, друзі там, кумов’я. Ну, кажуть, желатєльно, шоб 
прийшов перший мужик. І  от даже на празники на 
які, ось Новий год, желатєльно, шоб в двір зайшов 
мужик. На Старий Новий год шоб перший прийшов 
мужик. Ш.  В.:  Ну, потом уже ж, канєшно, [приго-
щають гостей]. В. В.: А потом уже ж на хрестини ж  
приглашають.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  В. В.: Ну, мама купала, по-
казувала, як мить, купать дитину. Було і бабка купала 
дитину. Клали свячені цветочки, оці, шо святять на 
Маковія. Потом клали із того... із смородини молоді 
пагоня. Ну, проварювались вони там, і тоді наливали. 
У  пустій воді дитину не купали, таку манєсєньку, а 
вже як підросте. Лили водичку [свячену], як уже воно 
похристєне. [Куди виливають воду після того, як по-
купають дитину?] Просто виливали, канєшно, не під 
ноги, десь там, де там виливають, в сторону десь.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  В.  В.:  Якшо це дитинка 
заболіла і вона нехрещена  – бабка не поможе, нада 
тіки похристить. [Чи могла баба-повитуха похрести-
ти дитину?] Нє, вона не має права, це тіки батюшка 
должен похрестить дитину. [...] [Кого у вас беруть за 
кумів?] В. В.: Ну, це вже хто кого, хто з ким там дру-
жить, от у нас дітей христив брат мій – і сина, і до-
чку, – один у нас був кум. А куми дві – його сестричка 
і моя сестра двоєрідна дочку хрестила. Одну [пару 
кумів беруть] – чоловіка і жінку. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  В.  В.:  Ну, кажуть, 
до півтора місяця їй [породіллі] не можна в церкву 
ходить, вона щиталася грязна, або сира. Не можна 
їй було ходить. І, вопще, до півтора місяця на люди, 
казали, нада було не показуваця. Ну, ми показува-
лись, бо треба було то на базар бігти, то ще десь бігти. 
А після сорока днів уже... [Чи був спеціальний обряд 
введення породіллі до церкви?] Нє, не було неякого.

ХРЕСТИНИ  [Хто ніс дитину до церкви хрестити?] 
В.  В.:  До церкви? Шоб вам не збрехать... Зараз хо-
дять [батьки на хрещення]. А раніше не ходили, ран-

че йде кум і кума. Кума несе дитину до хреста, а кум 
від хреста. [Які слова говорили хрещені батьки, коли 
передавали дитину батькам?] Ні, нечого не казали. 
Крижмо [брали до церкви на хрещення]. Називаєця 
«крижмо»  – така ж чи простенька, полотєнце таке. 
А  кум оце ж купляв хрестик, платив за хрещення. 
А пришли з церкви, ложиш кожух так навівірит, тим 
волокном угору, ложать тоді дитину туди. [Кажуть]: 
«Брали в вас нехрестєну, а принесли хрещену». І тоді 
забирає дитинку з того... Кладуть [під кожух]: хто 
гроші клав, хто клав, хто не клав, – хто як. А потім за 
стіл сідайте, тоді ж хрестини вже зробили. Ш. В.: Вже 
тоді чарка – і хто куда. В. В.: На кожуха [садили ку-
мів]. А баба не приймала, не було баби, як хрестили 
дітей, баби не було. А кума й куму, бач, сповнила, шо 
садили на кожух. [Чи варили у вас кашу? Чи продава-
ли її за столом?] Нє-нє, цього не було. Посиділи, ви-
пили. Це, як на весіллі, так хрещену возять тоді десь. 
Нє, це батьків возять купать. Ш. В.: На берег возять, 
на річку купать. В. В.: До річки. Ш. В.: Холодна вода, 
не холодна – туда.

«ПОСТРИЖИНИ»  В. В.: Святкували, канєшно. Нечого 
такого не було. А... Ну, стригти – то понятно. Обиза-
тєльно в год підрізають там, оце ж батько хрещений 
должен підрізать, бо в мене, було, волосок із дочки 
так довго, був довго, десь він і ше є зав’язаний. Так 
він і лежить у тому, шо і лежав. Зараз, мабуть, мо, як 
переїджяли, то... [Чи садили дитину на кожуха, коли 
її стригли?] Нє.

с. Чулаківка
Записала Ю. Буйських 12 червня 2013 р.  
у с. Чулаківка Голопристанського р-ну  

Херсонської обл.  
від Погорілої (Кириченко) Віри Йосипівни, 1924 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  А, то бува так, шо дитина, ага, жінка 
на шось дивиця, там, ухватилася  – і оце ж там було 
на лиці п’явка красна така, як на то шо дивилася, то я 
чюла тоже. Я не знаю, шо не можна, но я всю бірємєн-
ность ходила на степ, під трактором картошку садила, 
нахилялася. Під тракторами, під плуга, плуг, трактор 
пішов, а я із відром нахилялася, восімь... всю бірємєн-
ность. Це вже можна родить там на степу. Ото ж ка-
жуть, шо низя собаку, кішку бить – буде волос рости 
на дитинкі. Це низя. Це таке тоже чула. Ну, на похорон 
то вже ж [нерозбірливо] случилось шо – нильзя удив-
ляця та у вікно, кажуть, нильзя дивиця. Чого? Шо ни... 
Я це не скажу, не знаю, дєтка. 

ПОЛОГИ  Родили дома. Ма[ма] дома мине родила і 
братіка дома родила. Я даже Вам і не скажу за маму. 
Ну, а в мине медсестра роди приймала дома. Щє шо? 
Я пам’ятаю – такіх [повитух] нема, вони вже померли. 
Вже врем’я. Дома приймали. Та, Бох його знає, я те... 
Не було [при народженні брата вдома], я була в степу 
на роботі, а хто у мами приймав роди – не знаю, да вже 
це ж врем’я прошло. Нє, вдома, в хаті [народжувала], 
мидсестра була вже коло мене. Гукнули медсестру та 
приймала роди в одинацять чясов ночі. 

МЕНСТРУАЦІЯ  А оце ж і місячні таки: штани отак по, 
отаки во довгі, як оце ж місячні, надіваю і з кухфайки, 
як тілогрєйка чи кухфайка чи... ото рукава тако од-
ріжу, кусок, і підостила, шпилькою приматаю сзаді і 
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спереді, і ходю. І це ж зараз як плавочькі, ти ж їх підтя-
неш, воно ж тобі так харашо. А де ж ті були плавочки? 
Труси отаки завдовжки, а ума ж не було підтягать їх 
оце аж осюди, шоб воно ж було. Прикро, дєтка. Та як 
розказать, та... Та ше як у мене, ось і зараз і в дівчат, і 
в дітей ідуть, як ото мажеця та й усе. А у мене ж отаки 
куски крові [показує руками жменю] – оце падає, а я 
викідаю. Таке мученіє, страшне. Іду ж на степ, а косять 
жнива ж. Я ж в’яжу снопи. Як сіла десь – так і калюжа 
підо мною. Страхіття було це о! Хай Бох милує і од-
воде. Низя було. Та ше мині такиє. А як родить – з до-
світка, болі, болі, болі в животі, а я погнала корову в 
чєреду. А в чєреду гнать корову, ну, навєрно, кіломе-
тра три. Вигнала корову. І я йду, а коло каждого двору 
присідаю – болить живіт, болить живіт і родила аж в 
одинацять ночі. [Чи казали, що на дитині позначить-
ся, коли в хату заходить жінка, у  якої менструація?] 
Ну, це я чюла, це я за це чюла. Забула вже. Та знала, 
знала оте. Забула уже, да. Це ж врем’я, це ж врем’я вже 
ж пройшло. Ой-ой-ой.

КАХОВСЬКИЙ РАЙОН

м. Каховка 
Записала Л. Боса 18 вересня 2011 р.  

у м. Каховці Херсонської обл.  
від Дицюкової Анни Іванівни, 1957 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Та то кажуть, що не можна з мужем 
жить, та я й перед родами цей, тільки осторожно. Ну 
да, нізя шить, в’язать, бо пуповина дитині шийку об-
мотає. Не дивиться на похорон, на пожар. Нічого чу-
жого не брать без спросу, бо родімі пятна будуть.

ПОЛОГИ, РОДИНИ  У п’ятницю вечором була я iще з 
таким животом. У  суботу забрали скорою, субота 
тоді робоча. Поступила, ніхто уколи не давав. Родила 
харашо. [Чим обдаровували акушерку?] Та вже не по-
мню. Наче було шампанське і велика коробка конфєт. 
[...] [Коли вас відвідали вперше після повернення з 
пологового будинку?] Родичі зразу прийшли, а з ро-
боти аж після шести неділь. Це ж не можна раніше, 
пока не похристять.

ПЕРШЕ КУПАННЯ НЕМОВЛЯТИ, ПЕЛЮШКИ, СПО-
ВИВАННЯ ДИТИНИ  Мама помогала [купати], роз-
казувала, шо треба в зіллячку купати, череда, ромаш-
ка. Воду не можна виливати увечері, тільки утром. 
І не куда попало, треба під деревинку. А шоб росло 
швидко, як деревце. [...] На ніч не можна вивішу-
вати пельонки, шоб дитина спокойна була. [...] Ну 
да, тоді казали, щоб стройне було, і ньогтиками не 
поцарапалось. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ  ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Кормила груддю до года. Дочка була така 
толстінька. Своє ж молоко найлучче. Та чим довше 
[годувати], тим краще. Тільки ж жизнь така, шо із-за 
роботи не всі можуть нормально кормить, а в кого і 
молока нема. [...] Но тільки не можна після того як 
отлучили назад повертатись кормить. Бо дитя глаз-
ливе буде.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИ-
НИ»  [Чи хрестили дитину?] Аякже ж. Без того нізя. 

Я  думаю, тільки партєйні боялися, та й вони тайно 
христили. Була одна пара кумів. Христили в церкві 
у Каїрах у мами. Знаєте де Каїри? Недалеко, це дуже 
старе село. Батюшка волоссячко обрізав, і зараз воно 
в мене сохраняється. Кумов’я й зараз з нами. Ось у до-
чки свайба була, то й вони були як положено. [...] [Що 
носили священику?] А все, що в таких случаях каже 
батюшка кумов’ям: хліб на рушничкові, вино, купля-
ли в церкві свічки, платили в церкву гроші. [...] [Чи 
робили Ви пострижини?] Да, да. І на кожух садовили, 
і кум вистригав волоссячко на год.

Записала Л. Боса 18 вересня 2011 р.  
у м. Каховці Херсонської обл.  

від Яблонської Алли Миколаївни, 1949 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  [Чи хтось із рідних розказував Вам, як 
треба готуватися до пологів?] Мама у мене сталінсько-
го виховання. Ні у що не вірила. Ніхто нічого не роз-
казував, не радив. На всякі прикмети тоді молоді не 
звертали уваги. Баба хотіла мені багато чого передати. 
А я ж була комсомолка і нікого не слухала. У баби було 
п’ятеро дітей, мама наймолодша. Але вона була проти 
всього. Того та й нічого не передала. [Чи зараз жалієте 
Ви, що не слухали бабу?] Дуже.

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК  У мене не вистачало здоров’я, 
я була ревматиком. У мене обнаружили комбінований 
порок серця. А ще студенткою була, голодала, втрача-
ла свідомість. Тож лікарі у Каховці відмовилися у мене 
приймати роди. Відправили у роддом у Херсон. Там я 
рожала свою доньку. Я лежала у лікарні для вагітних 
з патологіями. Було спеціальне обладнання. Всіх ганя-
ли на зарядку. Всіх пузатіків построять і по ступєнь-
ках уверх вниз ганяють. Почалися схватки. Я  кричу. 
Мені не вірять. Поки схватки були – була сама. Уваги 
не було. Ніхто не підходив. Сусідку забрали. Увечері 
почалося – води відходили. Мене попід руки взяли і 
поклали. П’ять-шість годин народжувала. Народи-
лась донька 3 600, була здоровою. Сильно хотіла до-
чку назвала Альонкою. [Хто Вас зустрічав із лікарні?] 
Чоловік був у армії, а свекруха відказалась приїхати. 
Приїхала сестра. Наняла таксі і забрала у Каховку. До 
свекрухи [приїхала]. Була прохідна кімната. Коли по-
бачила внучку – тоді забігалася: купила простінь, по-
душки. Вона була буфєтчіцею на вокзалі.

ПЕРШЕ КУПАННЯ НЕМОВЛЯТИ, СПОВИВАННЯ ДИ-
ТИНИ  [Як перший раз купали дитину?] Помагала 
свекруха. Клали у воду череду, ромашку. Але вона 
мене не любила і нічого мені не розказувала. [...] 
[Чи міцно Ви сповивали дитину?] Да. Говорили, щоб 
спинка була пряма, ноги не були криві, треба крепко 
замотувати.

ВРОКИ, ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТИ  Я знала, що до со-
рока днів не можна показувати дитину. І поки не по-
хрестять. [...] До шести місяців [годувала груддю]. По-
тім пішла на роботу і припинила.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  Бабушка хрестила, щоб 
ніхто не знав. У  Качкарівці хрестила. У  той час не 
можна було хрестити. Одна завідуюча дитсадком хо-
дила, хрестила, то її зняли з роботи. Дуже боялися. 
Не дай Бог було! Визивають на ковьор. Навіть розрив 
серця отримували. [...] Були сусіди. Покликали сусі-
дів. Зараз вони не признаються. Це зовсім чужі люди.

КАХОВСЬКИЙ  РАЙОН
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НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Гаврилівка
Записала Л. Боса в червні 2013 р.  

від Снідан Олени Петрівни, 1991 р. н.,  
мешкає у с. Гаврилівка Нововоронцовського р-ну 

Херсонської обл. 

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  От мені розказу-
вали, як у нас робили. Жінка вагітна відчуває, шо в неї 
пологи, – то зразу всіх чоловіків виганяли з хати. За-
кривали всі вікна, всі двері, шоб ніхто чужий... Зазви-
чай людей при цьому було небагато, вважалося, шо чим 
менше людей... Там двоє-троє приймало... Обов’язково 
повинна бути мати тієї дівчини чи жінки, хтось іще з 
ближчих родичів, і сама бабка-повитуха. І шоб в цей 
час ніхто не заходив, у двері не стукав навіть, шоб не 
злякали. Ну, в бойків там же не було замків – вони вза-
галі не закривали свої хати, вони підпирали там чи-
мось... [...] І після того як дитинка народжувалася, їй 
готували купіль на травах, дівчатам ше клали... ягоди, 
казали, шо в лісі збирали. А тоді шо? Дитина мала за-
лишатися при матері – нікуди її не забирали. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Обов’яз-
ково хрестили. Коли хрестили діток маленьких, то їх 
возили через воду на баржах або на баркасах у Кач-
карівку – там була церква. Місцеві не так вірили, як 
наші. [...] Мама мій виливала переляк. Я злякалася со-
баки... Воском якось... Пам’ятаю, я часто дуже гикала 
в дитинстві. І мені каже: «А ти так оце говори: “Йшла 
галка – та й згубила чкалку...”».

с. Осокорівка
Записала М. Маєрчик у листопаді 2001 р. 
 у с. Осокорівка Нововоронцовського р-ну 

Херсонської обл.  
від Фоменко Тетяни Олександрівни, 1956 р. н.,  

Путіної Марини Олександрівни, 1955 р. н.,  
Танасєвої Людмили Володимирівни, 1969 р. н.,  

Дудки Ольги Іванівни, 1956 р. н.,  
та Леус Галини Дмитрівни 

ДВІЙНЯТА (ТРІЙНЯТА)  Я чула, що двох немовлят нель-
зя в одне ліжко ложить, бо беззубе буде. Чи в одне 
ліжко, чи в коляску?.. Будуть без хліба. Комусь одному 
не буде хватать молока. Голодне буде. 

РОДИНИ  У нас в селі, як родила жінка дитину, – весь 
світ ходив провідувать. А  тепер вже організованіше, 
договорилися на одну дату, на один час. Подарки но-
сили, для дитинки, обов’язково треба щось хлібне: або 
хлібину, або печиво,  – но щось хлібне. Обов’язково. 
Люди не йдуть доти, поки щось не буде в руках.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИ-
ТИНОЮ  Як тільки родилась дитина, щоб годували 
правою груддю, щоб була правша. [...] Не можна ви-
ливати купіль проти ночі. Не можна дивитися через 
голівку на нього. Родилась дитина в неділю  – в той 
день нельзя купать. 

ХРЕЩЕННЯ  ДИТИНИ  Поки не похристила  – бажано 
не показувать людям. Ми не дотримуємося. Але старі 
жінки: «Ти вже вийшла, дитину ще не хрестила». У нас 
хрестять. І сам батюшка навіть говорить, щоб похрес-

тить. Бо як нехрещена – то все, її Господь не прийме. 
Не те, шо не прийме, але вона буде бідкаться.

ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ  
На перший зуб, особенно як хто перший побачить, то 
щоб щось дать. Ну, що-небудь. Даже гроші. Де що під 
рукою таке є. [...] Коли дитина починає робить перші 
кроки, то вже як мати замітила, що воно один крок 
зробив, другий крок, і вона повинна, якщо навіть не 
має там ножика під рукою, то повинна хоч і рукою 
так поміж ніг провести так, ніби пута перерізать, щоб 
дитинка ходила. А як ножик є, то ножиком так зро-
бить. Як хоче ходить, то як ніжки заплітаються. Вроді 
хоче ходить – а нільзя. Тоді так зроблять. Це у всіх, де 
я була. Даже стараються, щоб дитина пішла, то стара-
ються: «Ну йди, йди, хоч крок зроби!», – успіть пере-
різать, щоб швидше пішла.

ОЛЕШКІВСЬКИЙ РАЙОН *

с. Великі Копані
Записала Л. Боса в червні 2013 р. у с. Великі Копані 

Цюрупинського р-ну Херсонської обл.  
від Сокровіщук Людмили Іванівни, 1952 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Що не можна?.. Через ціпок собачий пе-
реступати, говорять жінці. Це я точно пам’ятаю. Як зля-
катися, не потрібно ні за шо хапатися. Тому шо я сама 
була і свідком, і сама знаю, шо це... злякалася, схватила-
ся за деревину – так і з листочком на попі дитина роди-
лася. Моя однокласниця так народилася – її мама зля-
калася, тоже жінка так емоційна, за попу схватилася, ну 
як, хлопнула себе двома долоньками – у дитини, моєї 
однокласниці, дві долоні на попі. Ну не можна стригти 
волосся, коли жінка вагітна, не стрижуть волосся. Зна-
ємо, шо вагітним у нас нічо не відмовляють, не мож-
на відмовляти вагітним... якщо чогось жінка забажала 
вагітна, ну, наприклад, яблука поспіли чи, може, вишні 
в когось. На гостини прийшла, шось готує господиня – 
обов’язково вагітну треба пригостити – потому шо ка-
жуть, шо моль поїсть все в хаті.

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З ДИТИНОЮ  Для того, шоб не було больно при схват-
ках, набік ложиться, ноги підібрати під себе. Дійсно, 
я на собі провіряла: коли було дуже скрутно – і воно 
якось проходить. А потуги коли йдуть, треба на двері 
ціплятися і підніматися на дверях. Все це мама роз-
казувала. [...] Була. Знаєте хто? Калаксиста, Галі мама, 
Валя. [...] Не можна вище себе піднімати дитину, в ві-
кно дитину не підносити вночі. І в дзеркало дитину не 
показувати.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕЛЮШКИ  А у мене ку-
пала моя тітка. Рвали любисток. Виливали воду тільки 
не під ноги, а під якесь дерево, яке... під фруктове дере-
во. Ніде ні на дорогу, ні в яму, нікуди. А так під фрукто-
ве дерево. Так, шоб там ніхто не ходив. [...] Ну, перший 
тиждень пелюшки взагалі сушилися там, шоб ніхто 
даже і не побачив. Є таке повір’я, шо взагалі до того як 
сонце краєм каснеться... все дитяче, чи воно висохло 
чи не висохло, його обов’язково треба занести в хату. 

* До 2016 р. – Цюрюпинський р-н.
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с. Козачі Лагері

Записала Т. Момот у червні 2013 р.  
у с. Козачі Лагері Цюрупинського р-ну  

Херсонської обл.  
від Сєлютіної (Коноплицької) Катерини Семенівни, 

1934 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  У нас, у селі, значить, не було ето, не 
було. Не роддома не було, була участ... Як уже колхоз, 
тут були бабки. Повитухи. «Повитухи» називалися, 
да. Моя бабушка у двадцять... у двадцять шестом году, 
уже старєнька, сорок п’ять год, привела мені дядька, 
вродила дядька, то я знаю, шо вони розказували, шо 
привели бабку. Бабка принімала ця, ето... і вона була 
в почоті, ну, так вона, може... Гроші не брала, а то на-
беруть їй то на кофточку, то на фартух же ж, раньше 
магазини ці ж були, і продавалася й матерія, прода-
валися і кєрасін, бо чим же ж топили ето?.. Я не знаю, 
главно, шо роди приймати, так вони ж знали, як і здє-
лать, шоб викидиш був.

АБОРТ  А Бог його знає, я ж туди це ж не вникала в це 
діло, а знаю, знаю те, шо дєдушка хоть і п’яниця був 
і все, і сильно бабу: «Шо ти оце на старість приведеш 
дітя? Іди десь ета...». А в їх це ж був, тьотя Катя була 
пятого года, мій папка був восьмого года, тьотя Маня 
була десятого года, вот і оце ж дядю Колю вона долж-
на привести двадцять шестого года, це вже ж були 
взрослі. Тьотя Катя була замужня вже. Папка баче, 
шо тьотя Маня то десятого года, баче, шо баба плаче, 
боїться, бо вже вмирали, нєсколько женщин поумі-
рали, здєлали шось таке, інфєкцию занесли, чи Бог 
його знає шо. А тоді папка вже ж парубчуком мій був, 
Коноплицький Семен Степанович, та батька взяв у 
год [?], каже: «Ти шо хочеш? Нас троє, ти хочеш нас 
осиротить?» [не розбірливо] Баба вже призналася: 
«В мене дітьо буде. А батько мене виганяє з дому або 
каже: «Йди до бабки і хай здєлає, шоб не було родов». 
І вона привела оце ж дядю Колю нам з двадцять шес-
того года, то я знаю, ше це ж таке було. А де ж, а де ж 
діться було? А в войну як ходили, в войну! Німці по-
насильничають, а шо ж те дітьо... Хотя одна єсть, тут 
уже вона, тут уже бабушка, вона од нємца, і її батько 
прийшов рідний, їх ше було ето, вони трошки нам і 
родичі, батько прийшов, був Колька і Муська, і мати 
ше привела Лариску од нємца, бо у їх жив нємец і 
можна сказать, якби сказать, шо він ше хотів, він був 
ранений, ше хотів і остатса тут, потому шо в нас був 
сосєд у городі (ми це подвір’я купили, раньше тут не 
жили, трошки дальше жили) фамілія Ель Георгій. Він 
німець, він остався тут, і так і прожив, і нажив дітей, 
четверо дітей, отак ета і прожив. І  хлопці всі, двоє 
хлопців, троє хлопців, фамілія Елі, четверо хлопців 
було, да, четверо, Колька, Вітька, Ванька і... Ну четве-
ро хлопців було, бо цей самий менший Колька був, з 
двойнят, була дєвочка, дєвочка померла, і так прожив 
він, і хароший, він був хароший бухгалтер. І в рабкопі 
работав ета. А при нємцах же ж ходили ж, ходили ета, 
і приходили наші ранєні, і жили ж, жили, у сім’ї жили, 
уходили на войну. То бабки, бігали до цих бабок. Но 
я не знаю, де вони жили, шо вони робили, де вони 
жили, хто вони були. [Чи радянські солдати також 
ґвалтували жінок?] Нєа. Нє-нє-нє-нє. Тіки нємци. Не 
від родів [помирали], а оце от абортов. Багато-багато 
лагерських.

ПОЛОГИ  [Чи повитуха залишається у хаті лише з вагіт-
ною?] Наверно, не знаю, дядя Коля родився двадцять 
шестого, так мене ше до тридцять четвертого і духу 
не було. Я тобі, дітьо, не скажу про це, я тобі не ска-
жу. Все вона дєлала так, як нада, по-стєрільному сразу 
приходила. Тьотя Маня розказувала, каже: «Така була, 
чи вона десь робила в больниці, може, даже в больниці 
робила, но жила тут на нашом, на нашом краю жила 
ето». «Так, воду грійте, бистрєнько, все чисте давайте 
там з бєлья там бєлу простинку давайте, оте-оте-оте-
те». І з собою приносила тоже таке оце все стєрільне. Ну 
шо приносила? Шось же ж приносила. Откуда я знаю, 
шо вона приносила? Шось приносила, може, нада було і 
пуповинку ж замазать, йод якись, а може ж, і ето... 

ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА  Викидали. Уже її мама, 
було ж і при стариках, ето, то вики... Ну мєсто. Да-да, 
то вже ета, вона як уходила, то, навєрно, казала, шо 
вийде, должно мєсто буть ето. А то і помірали багато. 
[Чи казали, що місце під дерево закопати потрібно?] 
Нє, дітьо, не чула такого. [...] Як я родилася, як я роди-
лась, так мій пупчик зберігали. Він висох, він висох, і 
в таком, мамка пошила, мамка в мене була модістка і 
пошила такий... Як мішочок такий, як раньше носили, 
ета, чорнильний, чорнильниці, мамка мені такий [по-
шила]. І  це тоже мені мішочок [дала], і зав’язаний, і 
з ниткою, з усим, і каже: «Це твоя пуповинка». Та в 
шифоньєрі де-небудь [зберігали]. В  шифоньєрі такі 
ящички були, в ящичку вона і лежала. І волос як ето... 
волос як підстригали, ето... І я вже ж своїм, і внукам 
тоже. Як стрижем на год, я візьму ж, ну щас єсть же 
ж пластмасові чи поліетілєнові [мішечки], то я туди 
ось, Маринки послєдньої. Оце таке, дітьо, було. Шось 
мамка казала, шо нада розв’язать його, шоб ум був. 
Каже, осьо, ета, іти в школу ж, у школу ж так, у школу 
як ішли, [давали розв’язувати пупа]. То так: тридцять 
восьмий год, тридцять дев’ятий, сороковий і ета... усі 
пошти, шо майже умісті, умісті ішли, от. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Ну купає в основном мам-
ка. Я живу з мамкою, тому мамка купає і показує ета, 
так же ж уже і ми ж научилися так. Привезли дочку 
із дітьом, я ж її показала як купать, так і тоді ж купа-
ли, аякже. Моя мамка, значить, як раньше, то клали 
оцю ж... трава... Як же ж вона називалася?... Таку тра-
ву. А моя мамка ложила чорнобривці і астри. А моя 
мамка каже: «Я...». Ну як би сказать? Моя мамка така 
була височенька, то і брат височенький. Каже: «Я вас 
купала у етіх, тебе в астрочках, шоб ти така маленька 
була, метка. А Славку в чорнобривцях, шоб високий 
був, в армії шагав». Забулася, як же ця трава?.. Її і щас 
ложуть, особєнно як алєргія чи шо-небудь таке. Отаке 
дєло. Да, багато-багато воспомінаній. 

ХРЕЩЕННЯ  ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ, ПЕРЕДА-
ВАННЯ  ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО, ВРОКИ  Хрести-
ли дітя. Хрестили. Церква в нас згоріла, у тридцять 
втором году в нас вже церква згоріла. Церква була 
построїна ше до восімнацитого года, така церква, це 
ж щас тут солдат стоїть у нас ета, тут стояла церква. 
Нє-нє, я не знаю, довго в нас церкви не було. Хрес-
тили. І в Раденськ возили, і в Підстепню возили, там 
були так як з хат, доміки такі, там хрестили дітя. [...] 
Та брали: і подруг брали, і брата, і сестру брали. Тіки 
двоє: кум і кума – і всьо, раньше так було. [Чи мож-
на відмовитися від кумівства?] Да нізя, кажуть. А Бог 

ОЛЕШКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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його знає? Це ти берешся послі батька батьком, а послі 
матері – матір’ю. [Чи брали хрещені дитину на вихо-
вання у разі смерті рідних батьків?] А чого? Було таке, 
да-да. Повно таких історій. Батько жениться, а дітей 
забере кросна. Було-було, були такі. Ну, кум должен 
гроші заплатить за все, а кума должна брать, ну, нове 
полотенце, немовля ж роздінуть. Крижмо, да-да. [...] 
[Чи справляли вдома гостину після хрещення дити-
ни?] Да-да. Усіх родичів [запрошували], в основному 
родичів своїх. Готували все, шо могли. Ну які? То же ж 
ето, раньше і на свадьбу, і на похорон, і на хрестини, 
первим долгом должен буть борщ. Ми прямо вдивля-
лися, шо ето, а баба каже: «Буде борщ». Ето на перве, 
а на друге ж тоже і пюре готовилося, риба жарилася, 
кабан різався, всяке відтіля готовилося, і пічьонка жа-
ренка. Да, празник же ж на всю жизнь. Празник же 
ж на цілу неділю проливається. Неділю п’ють. А  як 
свадьба – місяць. А свадьба – то колоди забивають, то 
шалаш строють. Довго. І хрестини, і як от одправляли 
у москалі, тоже ж довго, як у солдати це ж відправля-
ли. А як же відбувалось? А як? Готовили усе застолля 
в хатах, варили, юшку варили, рибу жарили. В нас же 
ж тут, осьо ж річка, то в нас рибні страви були: була 
щука фарширована, були щучі, ну, рибні катлєти, от, і 
сольона риба, капчьона, сольона така, в’ялена. [...] Пе-
редають, да. Вітьку Полтавця, він нехрещьоний був, 
потом захтіли хрестить. Через форточку [передава-
ли]. Це перед храмом [хрещенням]. Другому хреснику 
[хрещеному4 батьку передають] і несуть. І понесли – і 
батько, і мати. А чого так – я не знаю. [...] Чи могли на-
врочити дитину?] Да-да-да-да-да-да. А-а-а, це вєдьми. 
Булавочку нада. Булавочку в любе: чи в пєльоночку, 
чи в ето... І шоб, ну, була вона, ну, наверх, ну, не так 
шо, як ти ета, а отако, шоб стрючочок був наверх.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ  В  ЦЕРКВУ, «ПОСТРИЖИНИ»  
Не знаю, но жінка должна похрестить до сорока днів. 
[Чи могла жінка до сорока днів заходити до церкви?] 
Ну а як же. [Чи проводили у вас обряд уводин поро-
діллі в церкву?] Нє, тоже первий раз чую. [...] [Чи стри-
гли дитину в перший рік життя?] Да. Крьосний стриг, 
кросна держала оце ж, шо вона, обично, шо зберига-
ють, шо у батюшка вона держала? Крижмо. Мати оддає 
крижмо, крьосна держе крижмо, цей дєлає раз – чик, 
другий, хрестом. І ложе чубчик. Вона забирає і... В мене 
Маринкин лежав чубчик, аж оце, не знаю, я їй оддала, 
бо вже сама живе вже, замужом. То чубчик цей був і 
ето... була бирочка з больниці. Да-да, тоже зберігали. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Та каза-
ли разне: і в капусті, і привезли козаки, з Дону їхали, 
ета, завезли, і журавель прилетів, приніс їх, от, ота-
ке казали. [...] А чим? Лозиною. Я, напрімєр, ну, я не 
знаю, як раньше, я кажу: «Міліція як прийде!». А тоді 
у нас появився кум міліціонер, він так любив дітей, 
так вони стали казать, шо міліція хароша. В мене тоже 
четверо, двоє хлопців і двоє дівчат. 

Записав М. Бех 14 червня 2013 р. у с. Козачі Лагері 
Цюрупинського р-ну Херсонської обл.  

від Приходько Поліни Олексіївни, 1928 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  На вагітну казали: «В  положенії», 
«важкою [ходить]». Да, важкою, в положенії. [Чи за-
бороняли вагітним жінкам тяжко працювати?] Нє, аж 
до родов. Да, заставляли в колхозє, дуже строго було, 

робить нікому було, і самі баби. Синок, якби ти бачив? 
Боже! Це ж нада землю орать, садовить... О... [Чи забо-
роняли вагітній жінці бити якихось тварин?] Не знаю 
такого. А... Да незя [кота бити]. Чого? Тоді на спинки в 
дитини ця шерсть. І воно тоді страждає спинкою, пне-
ця на спинку, випинаєця, і сильно позвоночник, спи-
ночка болить у малюка – отого і незя носаками гилить 
оце важкій женщині кота. Собаку, за собаку нє, а оце 
за кота. Кота незя гилить. [Чи могла вагітна стояти на 
порозі?] А чого їй стояти? Нечого такого не було. [Чи 
можна було вагітній переступати мотузку?] Не знаю 
такого. Не знаю такого, не чула.

АБОРТ  Ой, після войни дуже запрещали, дуже строго 
було. Ану, сіки вибили людей?! Дуже строго було. За-
прещали аборти робить – шоб родили. Ну а як! Були, 
на потайки [робили]. А Бог його знає, ну, більше... я 
більше знаю. Наша ця Катерина Григоровна була. Як 
же її?.. Кутаска. Ну, вже нема, ну, ця акушерка, то це 
потайки вона дєлала як врачиха. Вона дуже хароша 
була для людей. І люди... І так за неї нехто й не знав, 
потайному вона дєлала. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ну, оце, знаєш, по-колхозному 
було. Ну а називали: Полька, Галька, Мишка, Гришка, 
Ванька, Анютка, Любка – все на «к». Тоді не було якось 
у В’язовці такого, шоб там по тому... по душам сказали: 
чи Люба, чи Вера, чи там... чи Ліда, чи як. А так ото – 
по-колхозному. А  це вже після войни якось умніши 
чи люди стали, чи уже стали вежлівіші, уже: «Поля», 
«осьо тьотя Дуня», «Ніна», – уже начали так балакать. 

ПОЛОГИ  Ну, оця акушерка й приймала роди. Ну, тіки 
її визивали. Як не було, так з Цурупінська визивали. 
А, як оце ж до цього, до войни, то оце ж були бабки 
такі, шо... Ось, бач, і нагадав. То моя мати... і третю 
це од мене, Лєну, на Привольному живе. І якраз два-
цать п’ятого февраля таке мете, таке – світа Божого 
не видно  – замети, а мати це ж начали роди. Ну, це 
я не понімала це, прибігає... Нє, мати шось нашеп-
тала попашки, і попашка побіг до сусідки, до баби. 
Приводить ту бабу, пошептались-пошептались, баба 
та каже: «Ідьом до мене, будеш у нас спать». Кажу: 
«Чого?» – «Із Марусьою на печі, – а в неї дівочка була 
Марія,  – переночуєш у нас сьогодні». Повела мене, 
уступила в батькові черевики – повні снігу. Ну, при-
вела вона мене на піч, Маруські нашептала, та коло 
себе положила... О... Рано приходить тьотка, прихо-
де: «Ну, ти ще спиш чи ні? Вставай уже. Я ж ото як 
вела тебе, та ото у канаві бачила скіки кураю?» Кажу: 
«Бачила». – «Ой, ото ж я йду додому, а там таке – ма-
ненька дівчинка плаче під курайом, а я ж підішла». 
А кажу: «Чого ж ви не забрали?» А я їх любила, оце 
маненьких, до смерті, не дерев’яними, як куклами, 
було тікаю од матері, просюсь, шоб поглядіть, там 
сусідська, а вона не пускає, а я ше рвуся  – страшно 
любила маліх діток! [Баба каже]: «Та забрала, Полю, 
оно ідьом поведу покажу ж тобі». – «Ой тепер буду!.. 
Ой...» Та не дай Бог, яка радість була! Приводе вона 
мене, а я ж до лежанки, а мати лежить, а то ж і вона 
малесенька, білесенька, така бравусєнька дівчинка. Я 
зразу  – оту, шо бігала до неї, Лєна звать,  – і цю на-
звала сестричку Лєна. [Кажу]: «Ой ма... Дайте», – та 
я до неї, хотіла її вхватить. «Куди-куди? Ти не займай, 
вона манюсєнька, ще поломаєш». – «Як це я її поло-
маю, чого я її поломаю»?  – «Підожди-підожди, охо-
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лонь-охолонь, підожди». Вона це вже помогла матері, 
все вони зробили, і вже вони її помили, і матір по-
мили, і малу, все позакутували, позамотували вже й 
цей... мати й те й не бачила. Повивач пошили і змота-
ли, зв’язали. Попробувала була свого сина не пови-
вачом, мати прийшли: «Нада повивач, а то он спить, 
розкидався, а то зогнеця – і він у тебе пагано спить». 
Ну, вопшем, і вигляділа я ту ще дівчинку-сестричку.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  М’яту кидали, як ідеш по 
вулиці, – соломка... Ага, це мати так учила й мене, як 
я свою купала, це й і в баби на квартирі жили. Баба 
така була, шо все знала і лічила й дітей, і людей мо-
литвами. Ідеш по вулиці, глянеш де, шоб хрестиком 
лежала соломинка, візьми і підбери, як будеш купать 
купель, кидай у купель. У водичку і м’яту кидали, шоб 
не пуста вода була, і купали оце ж так: замотуєш її, 
підстелить у ваганочки пелюшечок дві чи скіки, о... 
під головочку зробить і зматать із пелюшечки, як наче 
подушечка, положить і головку це отако обкинуть 
пелюшечкою, і всю обматать, і положить, а вона така 
довольна лежить і очечки заплющи, і ото ж береш во-
дичку і хлюпаєш. А чого? Шоб у вушка водичка не по-
пала. І ото хлюпаєш на неї посля, як ротичок розкриє. 
Мати каже: «Восєм раз лини отако в очки, а дев’ятий 
з мизинчика трошки капельок їй у ротик пускай, вона 
буде лизать». Так купали, а тоді вже розовенька, крас-
ненька – вже хвате, уже вона начина ворушиця, вже 
і не хоче, а то купаю  – вона спить. Ага, тоді уже ці 
пелюшечки розмотуєш, тоді вже тряпочка м’якенька 
така, миличка оце ж під потиличку рукою, отут цію 
тряпочкою гарненько помить-помить головочку, поза 
вушками, ну, все помить: і тілечко, все, ножки мить – 
все помить і уп’ять... і сполоснуть водичкою, а тоді 
вже ж, приладне там же ж, ця постелька, витягти і не 
витирать рушником, а положить оце ж на ту постель-
ку, у пелюшки, на головочку, все і укутать, шоб вона 
оце просихала, і в люлю, в люлю. А  колисочка така 
висяща, батько зробив висящу. Отак гляділи. А воду 
виливали. Під ноги незя, нада десь так, шоб ногами не 
ходили... О... Казали, шо незя. А хтона – чого незя. Не 
нада, шоб на дитину не пагано було.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  [Як у вас називали жін-
ку, яка народила дитину?] Рожениця. Ну, мати днів 
три полежала, то батько ж, він в нас такий гарячий 
був, каже мати те: «Я шось зварю, бо шось варено-
го...» – «Та шо ж ти будеш варить? От щас, може ж, 
як...». – «Нє-нє, підожди, мамо, підожди, ще не про-
йшло время, підожди». Ага, ну, заходився він варить, 
[Мати каже]: «Шо ти там товчеся?» – «Та хочу борщ 
зварить». А  плитів ше не було оцих о желізніх, та 
плитка була, ну, мати варила в печі... О... Ой, добре 
все в печі варене! А  риба яка добра жарена в печі?! 
Ну, все добре в печі. Ага, кабичка [плиту] ми зроби-
ли то-то до чавунчика, тоді оці кастрюлів не було не 
яких, чавунці, чавунки. І ото обмаже ці щилину, шоб 
не курило, шось воно в його не горіло. [Мати]: «Шо 
ти там? Шось і дим, ой Боже!» – мати на лежанки, а 
через комін попілець уже той... «Лежи ото, мовчи. Шо 
я роблю?.. – Варю та й товчуся». Мати: «Я не знаю, це 
ти шось навариш...» – «Я тобі сказав – мовчи». Шось 
там товкся-товкся, потом такий – «гу-г». Всьо, не вго-
дила плита, ударив ногою, розвалив, попіл полетів. 
Мати: «Ой Боже, Леська, шо ти?..»,  – Алєксєй було 
звать його, а то ж по-колхозному – Леська. – Шо ти 

наробив?! Боже, ой Боже ж!» – «Лежи, поки за ноги не 
витягнув, мовчи отамо ради Бога, хоч не досаждай». – 
«А тепер шо робить? Тепер же ж будеш ісправлять». – 
«Устанеш та й вправиш, я не буду». Все закончи-
ло, все потушив, все управився і всьо, сидить куре. 
[Мати]: «Наварив?»  – «Не гавкай! Наварив і більше 
не буду нечого варить». То мати ото троє суток по-
лежала, тоді каже: «Нє, мабуть...» А як у больниці, то 
тепер же ж по неділі держать, смотра як, мене аж дві 
держали. Нє, такого не дуже було, бо всі бідно жили 
і при колхозє, ну, це ж ця тьотя Дуня, материна, шо 
вона примала оце ж роди, то тож приходе та й навіда-
єця, ну, коровка в їх була, то коли ото молочка прине-
се, то шо матері, а так провідала та й і пішла. А родичі 
тоже такі, тоже шо... Ну, якось такого не було, шоб оце 
гостинця якого принесли, чи шо? Нє, такого не було. 
А  це вже після войни люди багатші стали, торгува-
ли все, лучче стали, стали на роботі співать, та ми... 
Ідеш не снідав на роботу і на обід дивися вже, а нас 
було дві Польки, я – Алєксєєвна, а друга ж Петровна. 
А жінки на нас... А ми вечно з нею якось дурака – то 
те, то те. А вони з нас регочуця, та я як заграю язиком, 
заграю то польку, то гопак – кому яку. Попадали, ре-
гочуця, танцюють баби. Ну, одна була така інтєресна 
бабка, ноги калячконогі та тонесенькі, а я їй: «А я ось 
вам, тьотя Дуня, польку». Як врезала їй польку, вона 
як підняла ту спідничину свою... Мамочко! Я як гля-
нула на ті ножки – всьо, я бросила й поливалку, всьо 
закачалося, дівки всі вилягли. І голодні були, і весело 
було, і співали добре, і все. А це вже до обід уже духу 
немає: «Ой дєвочки, вжє хоть би швидше обід, уже 
так їсти хочеця». Регочемося, а духу нема, а вона оце 
ж, моя подруга, так повискаляли зуби, як мерзлі соба-
ки, голодні, як мерзлі собаки, зуби тіки повискаляли 
й духу нема. Усяке було.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ  Нє, 
не взнавали. Та це вже осьо, після войни оце усе, це все 
взнають і воно світять оцю людину, і дитину бачать, 
а тоді не було. Признавали тіки так, як я от... Оце ж 
перва в мене Валя була... О... То я дуже мучилася ходи-
ла, от чуть не до краю, та їсти нечого так... Та хай Бог 
милує – дуже гидко! І важкі були роди страшно, а вже 
як другий, синочком, то це всі мені кажуть: «І це буде 
в тебе дівчина». А я сама по собі чуствую – нє. Чогось 
то так було, а це іначе, я думаю серавно, я думаю, шо 
це в мене буде синок, так і народився синок.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  Да, Ленін як запретив, то 
не хрестили. А крестили потайки, батюшки жили, їх 
виселили із села, вони у садах, десь там хата була, і жив 
батюшка в нас. І ночами, ночами хрестили, носили, 
брали кумів і хрестили, бо оце оця сестричка моя, шо 
народилася була, я її гляділа, так ноччю мати, тоже не-
вістка, братова жінка, та вони аж ноччю носили і по-
крестили, а уже кума записали вже, так записали... О... 
Шо названий кум [був]. А це вже аж після войни, а це 
вже церкви открили при нємцах... О... Церкву постро-
їли, открили, і ходили люди в церкву, і дітей хрестили, 
і говіли, і паски, все святили... О... [...] Ну, с подруги, 
оце як ми в ланки робили, і ця, ну, подруга була, оце ж 
ланкова, а тоді ж уже ми поженились, оце ж нашлася в 
нас Валя. Вона: «Поля, я ж буду кума, ти ж так і знай». 
А ми на році то покумались, та й вийшло справді – і 
так і кума тепер, нє, нема вже, померла, нема вже не 
кумів некого, одна я, одна я й досі живу – і всьо.

ОЛЕШКІВСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



384 ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСТЬ

с. Раденськ
Записала Ю. Буйських 10 червня 2013 р.  

у с. Раденськ Цюрупинського р-ну Херсонської обл.  
від Гуріної (Малинко) Тетяни Степанівни, 1939 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У  СІМ’Ї  І  отож моїй мамі осталося 
шість душ, словом, в двацять дев’ятім-трицять дев’ятім 
забрали, десять год мама прожіла з батьком, правільно? 
От. І ото шість душ. А сідьме померло, там маненьке, 
перед нами.

БАБА-ПОВИТУХА, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Да, не-
ділька прошла – ну, [хрестили], раньше ж не родили у 
роддомах, і тольки дома бабки приймали. Бабка, баб-
ка – ото як його плутали, пупик, да, да. Приймали, як 
обично: пупик, ну, перев’язували пуповинку, все. І то 
воно, о. І крепше і діти були, і все, а зараз нихто [цього 
не робить]. [Чи Вас також бабка приймала?] Ну да, да. 
А ничього вона не лікувала. Маму схватили схватки, о. 
Мама на землю, тоді ж долівки були, не було не полів, 
соломи настелять, а ряднушку отой... і на полу чи на до-
лівці вона і родила нас, о. Старша сестра побігла, на-
гукала старшу невістку, ну, вони – брати, то як старшу 
невістку, і старша невістка отож бабкувала, приймала 
рода. Да, да, да, о. Це було в трицять дев’ятім годі. Я ж з 
трицять дев’ятого, з двацять читвертого іюня буде сєм-
дісят читирі годи мині. Да. І Наді сестрі. Самий старшій 
у нас, поки їх нема у нас братів, усі три і нема, позвози-
ли їх сюда, о, самій старшій трицятого, двацять сідьмо-
го іюля, о. Второго мая трицять третього – Гриша. Три-
цять шистого систра аж приходила в гості, аж за Таню, 
вона там дальше живе, по тій вулиці, тіки дальше. [...] 
[Чи могла повитуха дізнатися про долю дитини?] Ну, 
Бох його зна, доця. Я тобі не, не можу сказать. Я ж кажу: 
наша мама пробєдствовала, прогорювала – шість душ. 

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  І на полі люди й родили, да, 
у снопах. Недаром же ж і є цей вірш, о, да, от. Родили і 
в стипу, о, всяк було, о. Нас мама в «майдан», називали 
так садік, а тоді майдан на той тиво, ну, тіх чєтверо і нас 
двоє. А на роботу то так побіжит: ті жінки отдихают, а 
вона, бідна, біжит нас кормить у той, ну, в садік, то вже 
ми так, о. Оце от, та я ж кажу – нагорювалася, бєдненька.

«ВІДЛУЧЕННЯ  ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Ну як одлучи-
ти? От мої невістки до мене привозили, одлучяли, от. 
Яка спокойна, а єка, шоб не бачіли, і нельзя [...]. Нічо-
го не мазали, обв’язували груди. Ну да, їсти шо хоче-
ця. [Чи мастили сажею?] Нє, нє, нє, не той, як... Може, 
хто й мазав, шоб той... У нас невістка, у мене син тоже 
з двоєнят, я тоже родила двоєнят – хлопця і дівчину. 
Доця живе в Цюрупинському, а син був тоже, шиисят 
дев’ятого [року], двацятого сінтября родився в них. Од 
старшого такий спокойний – одлучяла невістка Ната-
ша. Вона у Пролєтаркє учительом робе, от. А меньший, 
ой Боже, страшний. Покою не той: «Тя-тя, ті-тє» [імітує 
звуки чмокання]. Ну, і ото ж недільку побули у мене, 
отой, Наташа приїхала, а він же ш, а я повезла їх, узя-
ла старшенького і на велосипеті повезла до старшого 
мого сина – на туда. А він, а він ухватив, як побачив, о. 
Кажу: «Чьо ти приїхала? Ну чьо ти приїхала?!» А він, як 
побачив, упав, кричить: «Мама, [ц]тіті!» [імітує звуки 
чмокання], – а вона вже готова давать! Обратно! Кажу: 
«Боже тебе сохрани!» Низя! Низя! Глазливе буде! Да, да, 
доця! І буде людей портить. Воно й низя повторно. Раз 
ти ришила одлучить – всьо, зарубай на носі, пойнятно? 

Да, да, да, да. Ото одлучила – больш ни, ни. Хай воно 
поплаче, по той, а так ни, о. Боже тибе сохрани! Ото ди-
тина на всю жизнь каліка, буде людей калічить, глазить. 
Глазить буде дитина, о. Воно й не винувате, мати вину-
вата, шо буде повторно до груді прикладать його. Не 
положено, не положено, от. І ото родилася дитинка – 
низя. Там плаче – не нада казать, кричить – кричить, ти 
крикливців нагукаєш.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Що таке крикливці?] Ну, от плаче 
і плаче, й плаче, й плаче. Не спокойне. Понятно? От. 
Нада ноччю не будить там, ага: «Оля, той... Коля, той...» 
А «мой ангелочьок», о. Перехрестилась. Не нада [нази-
вати по імені], не нада, о. І як маліньке – у празники не 
стірай дєцкого. У празники шоб не висіло в тебе на дво-
рі пильоночкі, там распашонкі. Усі. Ну, у неділю стара-
юця, так стараюця, шоб той... Раньше бабки були харо-
ші бабки, о. Понесеш до бабки, а вона той, шепче і каже, 
шо отак, отак, спичіть хліб, раньше пикли хліб, спичі. 
І яку перву ти виробила, тіки в умі запоминай. Не так, 
шо там: ага, осьо я перву виробила, ну, викачяла – і у 
формочьку, і намітила. Не намічать, а в умі намічай, ну, 
запоминай. А сунь то любу, ти сунь у піч, коли ти спи-
кла  – витягуїш, о, окраїць хліба, ну, круглий ж хліб 
раньше пекли,  о. Окраєць хліба одрізала, от. І  береш 
його у пелену, «пе[и]лина», називаєця, раньше – «пили-
на». Раньше «пелена» називали. В пелину. І кладеш його 
животіком, оце ж у пелину, і береш двацять сім кусоч-
ків, мя... Як його?.. Мякушки, Мякушка. – Береш і по 
спинкі викачуєш. І  викачуєш по спинкі і «Отче наш» 
кажеш. Розкажеш «Отче наш». Да! Отак берещ, береш 
хлєбчік той, ну, мякушечку, мякушечку, не горбушку, а 
мякушку. І береш і качяєш. І ото двацять сім штук. Ка-
чяєш. І шоб було в тебе двацять сім штук. А тоді у пели-
ну, ото фартух, там раньше фартухи ж носили. Знаєш? 
Та й кладеш, кладеш. Во сіла – і кладеш його животіком 
сюда, ну, головка і то... І береш ту мякшечку і по спинки 
оце, по плечях ото все. Воно ж як той – не спить і ото 
оце все отак береця, все ото з їво, з їво витой... І коли ти 
отой вже зробила, тоді не гукай собаку, одв’яжи собачь-
ку, а гукать не надо. І  чериз поріг, шоб собака поїла. 
І всьо. Єсть не спить дитина – бессониці нападають. До 
курей носять, шепчуть, шоб спала. Кури рано лягають 
спать. До курятник, у курятник узяла понесла і «Отче 
наш», там бабка, ну, йдеш до бабки, бабка це все робе. 
А це ми самі хлєб [пєкли], от. В мене синок, дєточка, 
той, сухоти напали. Це болєзнь така, сухоти. Висихає. 
Ну, росту немає. І шо не з’їв – і все, вийшло в його все 
ціле. Не перерабатувалося. Сухоти. Да-да, і ото так ви-
сох, висох, уже такий, от. Ну, в нас бабка, Царство Не-
бесне, хароша була бабка, от. І вона той, я кажу, я, мама 
ото замота його, вечьором вони: «Настя, куди ти 
йдеш?». А вона: «Та я, – каже, – до се... до...», – не каже, 
шо от... Не каже, вже той... В мене тоже з дєцтва сухоти 
були, то мене тьотя покойна вилічіла. [Як вилікувала? 
Ваша тьотя шептала?] Да, да. До трьох бабок мама но-
сила, а та тьотя Настя каже: «Кумушка, приносьте. По-
шийте, – каже, – новеньке платтячко їй». Мині ото шо 
пошила, мама пошила новеньке платтячко. І вона ви-
ходе якось на зорі, ну, то вони ж, бабки, знаїш, як, вони 
ж вже знають, от, нашептала, тоді взяла ту, водичьку, 
каже: «Оце ти цєю водичькою обіллій. Та те платтячко 
перевертай і за той...», – і пішла я, да. Ну, і тоже синок у 
мене, Ваня, шиисят третього году – так само було. Ну, і 
це ця бабка його, і я понесла до бабки, і ця бабка шепта-
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ла. А тоді каже: «Оцю водичьку, ну, одежку, вона не той, 
оцю водичьку і оцю одежку закопайте, як сливина», – а 
в нас була коло колодязя, о, тоді колодязя́ викопані 
були. Он зараз і в нас то, зараз і всі помпи, помпи, а в 
нас і помпа, і колодязь, ось повіду, покажу, от. Як шап-
ка, о. Тоді ж поливали ж тимі копками і всьо. А в нас 
сливина була коло колодязя – така добра! Слива. Дере-
вина, слива – така добра. А тіки вона сказала, шо як от 
хорі, ну, садиш один черинок – а воно вийшло два, от. 
І каже: «О, під оту оце закопайте одежку, ну, шо те за-
копала, і ту водичьку», – і сливина усохла. Ну, садиш 
один, сажинець один. Хоч шо – ти кучю іх не садиш, от. 
Він же розростаєця, деривина. А то із під коріня як дві 
іде, от. І під оту. І я ото під [сливу] закопала ту воду, за-
копала ту одежку, і слива всохла. І добра була слива. І в 
мене синок пішов. Чесно, да. Нема! Повимирали! Ну, 
там, Юля в нас, біля вона Желєзної дороги живе. То но-
сять діти, шепчє вона. – То, чи впісююця... А таких нема 
гарніх. У нас та бабка, ну, вона такого году, як і я, харо-
ша, Катя. Оце які болячкі на личьку... – У моєї племе-
ничькі Ліди, в Херсоні жила, старшої сестри дочька, от, 
так у неї ото гуски, бородавки – знаєте? Да, по руках, 
прямо сама брала, а всі руки здорові, прямо таке аж 
розпукуюця, от. Шо вона не робила: і в больницю, і... ну, 
скрізь, уже і прижиганіє – нічого. Ростуть. І всі руки, 
всі руки. Ну, та же ж готове, ну, воно некрасиво ж диви-
ця. Сидимо ми на базарі, це в прошлом году, сидимо ми 
на базарі з цією Катєю,  о. А  я кажу: «Катюша, отак, 
отак». А вона каже: «У Ліди? Ти віриш? Ну шо вона вже, 
чим вона?». Шо кажуть, те вона і робе, і, кажу, і в боль-
ниці, і ничього – не сходять і всьо. Ше лучє розростаю-
ця, маненькі і здорові, то ті аж репаютьця, гуски, на то 
вже бородавки маненьки, а то гусками називаюця вже. 
Вона каже: «Хай прийде до мене». І я, коли якраз приї-
хали нерускі, привезли до нас у клуб барахло, ну, про-
давали, то там купляли вєщі хароші, там одіяла, все 
той, коли Ліда це іде, я гукаю: «Ліда, йди сюда», о. І ото 
сказала: «Ліда, отак, отак». Тьфу-тьфу [стукає по столу]. 
Полікувала, вона поїхала до неї і сказала так: «Нічого 
після мене ни... ни прижиганія, ничього не роби». Ну, 
вона якраз на кладок... То ж близько ж на клад... Шепта-
ла вона, шептала, о. Дзвоне оця Ліда: «Тьотя Танічка, 
приходь на кладбіщє». А я думаю: «А нашо вона мене 
по...?». Вона пришла до наших, до батька пришла, то 
прибирать приходе, о. «Приходьте, – каже, – заберете 
рушничьок, канфєти». Ну, поминки. Я приходю, ото от. 
Та кажу: «Могорич отож. Та я ж прибираю, вони ж не 
той, як то, я всьо время ухажую за кладбіщєм, от». То-
то як приходю та кажу: «А ти мені могарич, – кажу, – 
став». А вона каже: «Двойний». От. Та й показує, а я от 
забулася, кажу: «А шо ти мині? Ти мині, – кажу, – давай 
могорич, а ни показуй». А вона так дивиця та й показує. 
Нема нічого, нічо. Зійшли. Да, це правда, це правда. 
Я можу, хай тіки воно не... [нерозбірливо] ця, так сиди-
мо, коли молодичька підійшла та целує ту ж Катю, 
ка[же]: «Ой, тьотя Катя, от спасібо вам». А  в неї на 
личьку шось той, то шо й больниці нічого, нічого, та 
як... А вона так шепче, вона, о. Перидають і так. Перида-
ють, да. Ну, в неї мамка лічила діток. Мамка лічила: і як 
упісювалися, од переляку, то вона на тому, на осикі, на 
осикі лічила, з осики шось то на ту корінь, не корінь, а, 
ну, шкуру. То береза, а то осика. Єсть береза, а єсть оси-
ка. Бо із Маячки приїжала моєї свекрухи сестра двою-
рідна, а хлопчика злякали у садіку, ну, там, подралися 
діти, ну, і він начяв упісіваця. То я возила до тої, до цієї 

Катіної мамки, тьоті Соні, і вона лічила. То вона його 
поставила так, шептала-шептала. І красні нитки, шоб 
муліне було, не коточьок, а муліне раньше, знаєш, було? 
Заполочь, муліне, вишивали ж тоді – кружева в’язали, 
платочки хлопцям ми в’язали, от. І  вона поставила, і 
вона порозі шептала і оце якби так, цього хлопчика 
отак поставила на порозі, і зміряла, хрестом зміряла ті 
красни, тую, да, муліне, і сказала, шо: «Дома оце візьме-
те, поставите і вивертіть дірочку і туди, шоб туди за 
тую, замазали те муліно». Да, вона зміряла хрестом 
його, ну, хрестом зміряла і тую так, ну, на весь ріст, ну, 
як христися та й ось і с той Ісуса Христа, як ось у нас, як 
христиця, ось прощаюця з покойником, воно хрест 
жеж, то він ось сюда [показує на собі хресне знамення], 
тоді направо-налєво. А вона і поміряла – із лоба до... до 
ножок, ну, тогди направо  – налєво і ту в клубочок. 
«І то, – каже, – шоб завертіли». О-о-о. А то на яічках 
виливають, да, на яічках виливають  – тоже я возила 
хлопчика тоже ж і той Юра з Маячки от до цієї баби 
Чалушіхи (?) покойної, нема їх, нема старушки. Дев’ять 
крашанок надо, от шоб було. Береш дев’ять крашанок – 
несеш їй, і вона виливає. Білок, білок вона те шо при 
моїй от і: «Дивись, – каже, – Таню, білок». І я хлопця на 
велосипед і повезу, і тоже вона пошептала-пошептала, а 
тоді бире стакан, от, водичьку ту наговорену, не вона ж 
шепчє, от, і білок із яічка виливає. І чесно, дєтка, я тобі 
не буду брехать, а каже: «Ось, дивися, ось, – каже, – він 
у кутку». А його поставили в куток, того хлопця, о. Ну, 
п’ять год було хлопцеві, от вже то, поставили в куток, а 
кругом його ті, де коли вона вилила той білок із яічка, а 
воно прямо як ото в церкові кумпола, ото разні – вищє, 
нижчє, і отой – чєсно. А вона каже: «Ось дивися, осьо 
він стоїть у куточьку», ну, в стакані, прямо воно все так 
і виливаєця. Каже: «Ось, – каже, – дивися в куточку, ось 
він стоїть. Осьо де вищі, вищі, – це, – каже, – ті, няні, ну, 
воспітатєлі. А осьо дітки, – каже, – кругом його». Так 
воно й було. Отак. Оце бабка виливала,  о. Ну, яїчко, 
дев’ять яїчок вона сказала принести, дев’ять яїчок. Я їй 
дев’ять яїчок узяла і десь кину, і ото повезла, і вона ото 
шептала, і вона ото те... Я кажу, білок виливає в стакан, 
от. І з того білка прямо ото як в церкві то, знаєш, той 
вищє, той вищє кумпол, той, той. І оце так вона вилила. 
Каже: «Ось, дивися». Да. У  нас бабка була, кидала на 
карти. От яка, а-а-а! Ніколи низя здоровкаця. Допустім, 
ось ти теж, як ідеш ти із дитинкою, маненька дитинка в 
тебе, тобі зарізало  – пісі хочеця. Поклади його на зе-
мельку, ну, не сідай з дитиною попісять. Пліснявка на-
пада ото у ротіку, ото біле таке, о. Тоді знаєш чим ви-
тирать? Красною лєнтою. Хоч тряпка, хоч лєнта – і ото 
прямо, як ото, то я кажу, як сніжок. А воно зудь у дити-
ни. І  ото витирать. Або зараз у молодьожі, ну, пішла 
мода вже тепер коси, раньше ж не було у дівчят. Ну, хто 
обрізав. Або косою: ось кормиш дитину, от, і отак узяла 
косу свою, потягла язиком, слинкою змочила і в ротіку 
р-раз – і вимазала в дитини! Р-р-аз і вимазала. То на-
зиваєця пліснявка, понятно? А воно як грибок. Біле, як 
сніжок у ротіку оте отой отего, о. А так вже ж дитина, 
воно не може: болі, воно не може не груді взять.

ВАГІТНА ЖІНКА  У положенії ходиш – не рубай, дров не 
рубай. Я родила оце старшу дитину, на моїх очах це ж. 
Родила старшого, тут родила, у нас роддом був, уже 
старий туда, за той, за сільсовєт, вот. Ну, да я ді сятого 
дікабря родила старшого це, Колю, от. А привезли, вона 
сама з Маячки, но заміж вийшла сюди в Раденську, от. 

ОЛЕШКІВСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua
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І Надя ж та родила, якраз я родила десятого, а вона на 
той – тринацятого дікабря, во. Якраз на Сави [?], ото 
празник Сави, Варвари, Миколая. Понятно, от? Ну, 
і  отож  – ну, вона вже в годах жіночка була, не моло-
денька, о. Ну, а я ж ото ж, коло нас діти були, ну, така 
хатьотка, дєда старого колись хата була. Ну, і отож род-
дом, оборудовали роддом, шоб вот де – по домах люди 
родять, а роддому нема ниякого і то, от. Ну, і родила, 
нагукала, а моя тьотка покойна, каже: «Таню, ось іди 
сюди». А так заходиш – калідорчик, а тоді от комнат-
ка, і с комнатки теж, де родільний отдєлєн, ну, тоже 
комнатка, там стол, де родять. Вона мене загукала, як 
глянула, а вона, коли родила, а вона питає: «Віра Імілья-
новна, – покойна жіночка, уже нема, хароша була аку-
шерка, – Віра Імільяновна, – вони хотіли його Савою 
назвать. Я кажу: «Саша хай буде», так і назвали Сашою, 
ну, якраз Сави, Варвари і Миколая, три дня підряд 
ото празник. А  вона каже: «В  мого Саші нема нічого 
на личьку?». А вона каже: «А шо таке, Надя?». А вона 
каже: «Та Льоня ж, було, як празники ці ж божествені, 
ну, церковні, він то рубає, то пиляє». [Хто? Чоловік її?] 
Да. Вона ходила бірємєнна, от. А вона й каже: «Та Льоня 
не признавав тих празників – то руба, то пиля». От. І я, 
і, допустім, як ти дитину... чогось злякалася – за личь-
ко не берися. Як вагітна – не берись за личько, лучє за 
руку. Свекруха моя йшла, от, так їй захотілося огірка. 
Та тільки за листину – а тут хазяїн, о. Вона... захотілось, 
хотіла вирвать. І як притулила – і в мого первого чоло-
віка так листина на попі і осталася. Листик із огірка – 
чесно тобі кажу! Так і так, і той, як... Да. Ну, і тож вона 
той... А вона каже: «Та нема, Надя!». «Ну, той, – кажу. 
Вона... Три дні роди були. «Нема, Надічка».  – «Ну,  – 
каже, – пішла Ємєльянівна додому. О-о-о. «Я прийду, 
буду кормить Сашу». От. А якраз тьотя мине нагукала. 
А я ж тоже молода, я ж первородка, ну. Як глянула – 
воно синє, бєдне, і оце розрубане отако! [Показує на 
губу.] Губа, губа геть і як заяча губа, понімаєш ти? Оце 
й дьосна, оце й полностью тако із ноздрів і оце отако 
як то фуражки козирьок, ну, картузік, понімаєш ти? 
Боже, я злякалася – мать моя ро́дная! Да, да, ну, слухай, 
от. Ну, од її ж забрали, не показували ж бо. Ну, оце ції 
ж, тринацятого родила ця ж Надя, о. Ну, приходе Вєра 
Ємєльяновна і ото ж приносе, бере з цеї комнати кор-
мить. Вона кричить, – «Убийте, я не той, в груді нема 
ни молока. Вона тоді: «Танічка,  – до мене,  – покорми 
Сашу». А я, ти віриш, дитино, клянусь тобі Богом, я то 
вже злякалася, думаю, – перейде, ну, дурне ж, молоде 
ж, дурне. Думаю: перейде на мою дитину. А в мене чі-
тирі шіссот родився первий хлопчик, [нерозбірливо] 
лежить під ков[паком], під тим, брови чорні, красивий 
такий, от. А я... А вона: «Танічка, покорми!». А в неї в 
груді нема ничього, воно їсточки хоче, плаче, от. І саме 
ж, ну, дійшло, ну, такий длінненький хлопчичьок, то 
три с половиною кіла, от. Ну, і то – підносять до мине, 
а кроваті наши так рядишком, бо там лишніх не було, 
ото. От. Підносять, а я... А в мине молоко заливало, за-
ливало – не вспівали мінять мені рубашки, от. Підно-
сять, а я тако до себе підтягую. Як я злякалася, думаю: 
перейде те! Ну, от, ну, як перейде на мою дитину – я ж 
не в курсі дєла, не то. А та каже: «Танічка, – яка каже 
тьотя, – племеничко, розслабся, пусти». О. Ну, шо ж? 
Я ото ж успокоїлась, нічого не то... Кажу: «А Колі моєму 
нічого не буде? Не... не той?». А сама трусюся. А вона 
каже: «Та нічого, Танічка, нічого, корми». От. Ну, шо... 
Я пустила вже, от, упустилася, вже не тіліпа мине, ничо-

го, о. Молоко притой, ну, шо молочко летить струями, 
а в його вилітає ж, захлибаєця, ну, воно ж не придаве 
груді, нема чім, нема чім. Оце ж отако полностью, по-
лностью оце розрубане осюда [показує на губу], от. Ну, 
вона отож і те... І мене оставили, і я кормила, поки яка, 
може, рожаниця... О-о-о. То вони їй сказали: «Надічка, 
поправиця Саша, корміть його, через півгоду зроблять 
йому операцію». Да, да. Низя, низя, низя ото [рубати в 
свята]. Ну, вона бірємєнна ходила. Шо... Їсти там зготов, 
ну у празники, по неділям, коли ти бірємєнна ходиш – 
не здумай. Не ни шить, ни шить! Боже сохрани! Не 
шить! Оте в мене другий дєд, нема його вже, покойни-
чок. В його два пальчика зрослі. Кажу: «Мамка, видно, 
шила!». От зрослі, о. Низя, низя, дєтка. Я, було, дровець 
немає – наламаю. Но рубать – не рубала. Об коліно трі-
сочок наломаю. Но не той... Придержувая старіх людей, 
о. Да, да, бабуньки. І ото, як дитина – ни собачку не бий 
ногою, ни кота не бий, бо дитинка родиця і буде отак 
випинаця, отой... А  тоді до бабки. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  І купали ми, в купіль тоже 
ж собирали, де перед хрестом соломка, от. Раньше ж 
солома була, ото колосочки. І хрестом биреш напариш, 
запариш купіль, от. Любистку, кажуть [треба поклас-
ти], шоб любили хлопці дівчят, в любистку купали, от. 
І натой, і береш ті колосочки, де хрестиком соломка, і 
тоді ув платок, заварила купіль і ставиш йому чи їй – чи 
дєвочкі, чи мальчік  – під спинку і купаїш. А  тоді би-
реш – міряїш. Тімнєчком, в його ж тут ямка ж тако – 
биреш і як купаїш, і той купіль чирез головку, і мізин-
чиком, і шоб воно йому покапало, понімаєш ти? Ото 
купіллю, от. А тоді биреш, да, да, перехристиш – і шоб 
головку так і утримаїш, бо воно ж іщє хрящічок, як ку-
паїш, а розпарюєш, підливаєш купіль і купаєш його то. 
Да, ну, то ж як купаїш, ага, скупала-скупала, а тоді голо-
вочку миєш – і чериз головочьку і тако, і раз йому – і в 
ротіка із мизинчика. Да, да, капочку, ну, от, із мизинчи-
ка в ротік, о. А тоді як скупала його, тоді биреш дити-
ну, береш – оце колінце, і оте ручка в тебе, – дай, дай, 
дай, – отако от. І биреш отако і колінце, і отак от [звук 
«чмок»]. [Тобто, хрест-навхрест лікоть і колінце і при-
тискаєш?] Да. Єслі воно плаче, значить, воно звихнуте. 
Ну, десь неправильно поклали його, ну, десь позвоноч-
ничок, понімаєш ти, звихнули? От. Воно ж цей хрящік, 
от. І ото зміряїш. А і міряй! Як уже скупала, і каждий 
раз оце. За каждим разом купіль і міряй його. Ну, отак – 
колінце. Да, да, ну, оте, оце ж воно лижить – ти скупала. 
На спинкі, о. На спинкі. І ти биреш отак ножку і ручьку, 
биреш і отак зводиш: єслі не, не той, не зведеш, значить, 
у його шо-то... [в спинці]. Да. І  воно плаче. І  як воно 
ізвихнуте, воно буде [нерозбірливо] тіки зелененьким 
управлятимеця, воно не буде управляться материн-
ським молоком. Звихнуте. Понятно? І  ото усігда ото 
скупала, зміряла. Ну, до от. Ну, лікоть і колінце, биреш і 
ото шоб лікоть доставав до колінця. І навперехрест, ну 
то ти міряй, о. І всьо. Та й ложи спать його. Корми – хай 
Бог дає, шоб росло. А в мене ж двоє тоже в каляскє, о. 
Купили мині таку, купила бригада двойну каляску. Та 
ото ж поснуть, о, пустушки висять. Поснуть, яке пер-
ве проснулося – глядь, у його главно у роті пустушка, 
а воно ото... І в того забирає. Комедія! [Сміється.] Не, 
незя, незя – купіль попід ногами не виливала. Не нада 
виливать купіля. І до сход, де только, до сходу сонця, 
шоб рано не. На ніч не виливай, на ніч даже сміття незя 
вимітать. Незя сміття вимітать  – ув уголок зміла, як 
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в тебе шо вже там, у в уголок змела, а тоді рано-рано 
встань, шоб соне ше не зійшло – і ти винесла. Всю не-
чисту силу ти виносиш. Понятно? О.

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  Раньше придержувалися, а за-
раз от, я ж кажу, раньше, дєточка, повивували, ну, ото 
ж не було ше, і то скупають, і замотали, і пояс такий – і 
ото воно спить, як снопичьок. І ручки, й ручки так, руч-
ки – усе сповили, пільоночкою обмотала, всьо, о. І ото. 
Вона спокойніша. Воно ж як ручки розкидані і ножки, 
воно ж десь – то й вже себе буде, о. А так воно вже як 
чималеньке, а як малесеньке – воно спокойніше і спить, 
от. Ото в роддомі – в роддомі ж не розмотані діти. За-
мотані. Боже сохрани, і не давали, шоб ми й заглядали, 
шо там роблять наші.

МЕНСТРУАЦІЯ  І, допустім, от вродила ти, а мине при-
несло, і я грязна. Низя, низя, о! Да. Низя. А якшо – то 
буде дитина гнить. Да, будуть ранки ссачуваться, при-
щіки, гнитиме. Тоді ото раньше казали «підтичька», ну, 
рубахи носили  – штанів не носили. Не було [трусів]! 
Старі люди не носили трусів, не було. По дві юпки, то 
рубахи такі длінні, і ото «підтичька» називали, під-
точька, ну... І  ото підтиралися тею підтичькою. І  тею 
рубашкою, допустім, як ти провідала дитину і ти неха-
роша, нечіста – тоді ту рубашку, питай, хто приходив 
грязний, отой вона рубашку должна дать, і ти должна 
скупать у тій рубашкі, в її, у тій, у грязній, і воно сходе. 
Да, витерти, скупати і витерти цею рубахою. Понятно? 
І воно тоді сходе. А так у дитини гнойник. Низя, низя 
ось, допустім, і те, огірочки катає, помідори катаєш там, 
от. Не катай. Перейдуть у тебе діла. Я кажу: смолу го-
нять. Сміюся. Ну, так то шуткуємо. [Сміється.] Ну так: 
мінструація – ідеш, не нада ни змивать, ни солить, ни 
закатувать. Перийшли – тоді, пожалуста, катай, всьо.

с. Саги
Записала М. Маєрчик у листопаді 2001 р.  

у с. Саги Цюрупинського р-ну Херсонської обл.  
від Попової (Розискул) Галини Іванівни, 1915 р. н.,  

та Ольги, 1933 р. н.
ЛІКУВАННЯ  ДИТИНИ Тоді ніхто не ходив у больницю 

родить. І  правильно дєлали. Здорові діти були. А  те-
перечки в больниці родять, та й ходять на разні про-
вєрки, то й діти – то каліка, то больне. А тоді самі собі 
дєлалі. Я їх сем родила – і одного в больниці не родила. 
Всіх з бабкою. Бабка Євдоха. Казали – просто бабка та 
й усе. Одна вона багато ходила, котрі родили. А нащо їй 
вчиться? Пупа обрізала та й усе. Що там учиться? Там 
учиться нема чого. Хто-небудь ішов [за бабою]. Діти ні. 
Взрослі тільки. І чоловік, і хто старший єсть. Послали 
його, вона прийшла і принімала пологи. [Кажуть]: «Ба-
бушка, йдіть, принімайте, родився». Іде мовчки. Нащо 
казать сусідам?! Бабку позвали – і всьо. Нічого вона не 
помагає, наблюдала, як рожала рожениця. Такого не 
було, що родила дитину – а воно не вийшло. Такого ні-
коли не бувало. Все бувало харашо. Нічого вона не зна-
ла, просто вона так бабувала – та й усе. Вона старенька, 
все її брали. І молодша може принімать, хто вміє. А що 
робили? Нарождається, і гріють воду, купають, обмива-
ють. А в больниці держать, аж поки додому привезуть. 
[Повитусі] давали платочок, на платтячко. Хто як що 
дасть, за те, що вона так повхажувала. Три дня ходила. 
Вчила, як купать нада, як сповивать нада. Як в кого не 
було в що, то сповивали в мамину, тативу рубаху. После 
войни було по-разному.

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  Ложим канатик – «повить» на-
зивався – потом пильонки ложать. З ножки беруть пи-
льоночку туди. А потом раз раз, цей вірьовочкою пере-
крутили, перекрутили, перекрутили, аж туда ножки – 
зв’язали і все. І ручки зв’язані. Ручки прямо. Дитинка ж 
росте, щоб же ж не було так... Косточки ж м’які. Це як 
воно розв’язане, то сюди ручкою, туди ручкою. А коли 
з’язане... – Нада, шоб тільки були ручки прямо, ноги, 
щоб були рівно. Хіба тоді був догляд, як теперечки?.. 
Довго й не сповивали... Я знаю, що місяців чотири моя 
сестра сповивала...

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Два рази на день, як на мене 
[дитинку купали], утром і вечером. А як тоді вже воно 
трошки підбільшає – тільки на ніч. Як купаєш – дитина 
бистро росте. У нього ж косточки розпарюються, роз-
парюється все. Головочку його тута міряєш. Бо є ж же 
у людей такі длінні голови – і длінна буває, і плеската. 
А то береш його, береш, береш – і вирівнюється головка. 
[Чи притискають головку? Пригладжують?] Не пригла-
джують, коли вона розпариться, береш головку отак-во, 
єслі вона довга, значить отак о береш, як плеската – отак 
о береш. Воно же м’якеньке! Воно ж м’якесеньке, ну, не 
так же ж давити з усієї сили, шо придави, щоб воно і ви-
дихнулося. Це сама мама винувата, її [тіменюху] сразу 
нада вимивати – і вазилінкою, а потом грибішком. Воно 
напарюється. І нада вичісувати. Раньше ж були гребін-
ці – вичесуєш, воно вичісується. Волоссячко.

«ПОСТРИЖИНИ»  Волоссячко, кажуть, шо до году стриг-
ти не можна, але це все... До году, аж пока не... «по-
стриги» називаються. Мати хрещена тоді стреже. Чи 
батько, батько хрещений. Тут вистреже, тут вистреже, 
тут. Так, наперехрест, а тоді вже самі стрижуть. Просто 
так положено. А тоді вже батьки нехай, як хочуть. Це 
ж називається «потригод отмічають». А тоді вже п’ють 
могорич.

ХРЕСТИНИ  Несе мати хресна, батько хресний. Несуть 
хрестять. Матері не положено. І  батько не ходив. Пе-
ленала я сама, коли бере мати хресна, то я сповиваю. 
І нада на кожух класти на землі і казати, шо я тобі даю 
нехрещене і немолитвене, а ти принеси мені хрещене і 
молитвене. З церкви приносить – дає мені в руки і каже, 
що я брала нехрищене немолитвене, а принесла хреще-
не і молитвене. Кажуть, як хлопчик, коли христять, і він 
впіскається, то буде п’яниця. І як дівчинка – тоже, буде 
п’яниця. А чи воно правда, чи брехня – ніхто нічого не 
докаже. Теперечки, як вони п’яниці і чоловіки, і жінки, 
то хто зна, чи вони мочилися, як їх хрестили. 

ГОДУВАННЯ  ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ  ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  До году годували [грудьми]. І послі года. Як 
хто, так годував і два года. [...] Як же ж відлучали: со-
лять кусочок хліба, варять крашанку, дають той хліб і 
крашанку покотили – і до свідан’я. По землі отак о по-
котили, і воно побігло по ту крашанку – і всьо. А хліб 
пісний, щоб вона, щоб забувала, чи шо? Малесенький 
так кусочок відріжете, чуть-чуть солькою. Нічим не 
крашене, яєчко. Це вони видумують крашанки на яєч-
ко. По-сільському  – «крашанка» кажуть. Нє, нільзя 
[грудей після відлучення давати]. Ми не знаєм, канєш-
но. Чи воно правда, чи воно брехня, якщо відлучиш, а 
потом даєш дитині грудь сосать, тоді вона, дитина глаз-
на, буде глазити сильно. Матері ж заказують, шо Боже 
сохрани, не давайте дитині. Як відлучила – конець, хай 
воно хоч плаче, хоч не плаче.

ОЛЕШКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН

с. Варівці

Записала В. Шмир 2009 р. 
 у с. Варівці Городоцького р-ну Хмельницької обл.  

від Шкодяк Ганни Іванівни, 1928 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ДВІЙНЯТА (ТРІЙНЯТА)  
В нашій сімї було нас три дівчинки. Я родилась друга, 
а сестра в мене була старша з 1925 року, я з 1928 року, а 
сама молодша народилась вже аж у війну, в 1945 році. 
Ще йшла війна, а вона 18 лютого народилась, а війна 
закінчилась аж 9 травня. І на сімнадцять років вона 
від мене молодша була, так получилось, що не по пла-
ну. [...] [Якщо народжувалися двійнята, тройнята або 
близнята, це було добре чи погано?] Звичайно, було 
добре, разом росте двоє дітей. Що Бог послав, то і є.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Давали ім’я  – хто коли хотів: 
одні на початку знали як назвуть свою дитину, а інші 
потом думали. Її наділяли ім’я за церковними звича-
ями, і це робив батюшка. Батюшка давав дитині ім’я 
на свій розсуд, і ніхто проти цього не протестував. 
Те ім’я, яке дав батюшка ніхто не мав права змінюва-
ти. Я називалась Ганна, а сестру мою старшу назвали 
Женя, а молодшу – Єлизавета. Вона вчителювала, за-
кінчила два інститути, і весь час вона писалася Люд-
мила. Не писалася Єлизавета, чогось вона не любила 
свого того імені, а писалася Людмила. В  мене було 
троє дітей: два хлопчики і дівчинка. Ми називали сво-
їх дітей в честь своєї родини. Наприклад, ми назвали 
свого самого першого Володимир, бо в чоловіка був 
брат Володимир, другого назвали Василь, також, бо в 
чоловіка був брат Василь. А дочку назвали Женя, бо 
моя старша сестра також була Женя. Євгенія Іванів-
на, так її кликали, вона також вчителювала. За дітьми 
вже пішли внуки, але називали – як вже хто собі хо-
тів. Першого мого внука назвали Вова. Назвали Вова, 
бо невістка дуже любила свого чоловіка, вони дуже 
молодими оженилися, такими, що їх зовсім не хтіли 
тут розписати, бо він щойно закінчив [школу], а їй ще 
рік потрібно було вчитися. Він закінчив і його мобі-
лізовують в армію, а вона залишається. Розлучилися. 
Перше було так: як тільки він закінчив, то дали йому 
призначення в Моломолинці. То назвала його на честь 
батька. А зараз їм дуже не важно, бо два Вови є: один 
старий Вовка, а молодший – Вова. Коли у другого сина 
народився перший хлопчик, то назвали Вася, так як 
батька. А другого хлопчика син пішов записав Андрій. 
Було два хлопці. Вони вже назвали своїх дітей в честь 
дєдушки і бабушки: Ваня – старший хлопчик, бо так 

називався мій чоловік Іван, а дівчинку назвали Аня, 
бо то я вже їх просила, бо вони хотіли її назвати Дуня, 
хотіли назвати в честь бабуні Явдохи. Але я їм сказала, 
що було дві бабушки, я і ще одна, то обі називалися 
Ані. Я  їх попросила, таке коротеньке і гарне ім’я, то 
вони мене послухали. В  Андрія народився хлопчик, 
він собі вибрав таке стародавнє ім’я  – Данііл, ще в 
нього народився через дев’ять років другий хлопчик, 
назвали Захарій. Він так народився в такий день, вони 
дивилися, якби назвати по-старому, по-церковному. 
І  якраз вийшов Захарій, то так і назвали Захарій. 
А вже в другого сина родилися діти, то вони вже самі, 
хоча я тоже просила: «То, може, так і так?..» А він на-
звав сам – Данило, а другого назвав Макар, вертають-
ся на стародавні імена. Але я вже туди не втручалася, 
но тільки втручалася, що просила їх дуже, що зложіть 
собі гроші і купіть собі ще хоч одну дитину, бо я троє 
мала, а в них було на той момент тільки одне, хоча б 
двоє було, бо воно одне буде безрідне, воно не буде 
мати родини ніякої, воно не буде мати з ким жити, з 
ким спілкуватися, порадитися, послухати одне одно-
го, чи навіть як-то, кажуть, навіть поб’ються, а потім 
вже хороші, миряться. То по моїй просьбі вони ще 
вродили тую другу дитину, а назвали собі вже Макар. 
У Сашка мого двоє дітей, тільки в Наташі тільки-но 
Богданчик. І в Віті Васильового тільки одна дівчинка, 
вони вже собі самі назвали Катерина. Ім’я і сучасне, і 
колись були, як Шевченко писав про Катерину.

ПОЛОГИ  Так створюється нова сім’я, раз нова сім’я, то 
родяться діти. Як родиться дитинка в жінки, то бать-
ко заглядає туда-сюда, присутній на пологах. Колись в 
лікарню ніхто не віз, я, наприклад, породила троє ді-
тей, то всіх народила вдома. Ніде я не була в лікарні, 
була якраз в нас вже фельдшерка, і вона в’язала всім 
трьом пупці, і всі троє народжувалися вдома. А зараз 
всі в лікарні народжують. І таке, що діти самі родилися, 
без всіляких докторів, бо тоді ж не було ніяких ні до-
родових, ні післяродових декретних відпусток. Дитина 
народилася, і тоді жнива, а жінка тую дитину в обере-
мок... Та й не жнива йде. Якщо немає з ким залишити 
дитину, той бере з собою. Як Шевченко писав: «На пан-
щині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла 
в снопи, пошкандибала, Івана сина годувать». І дійсно 
так було. А якась там жінка була, що навіть сміялися, 
що був вже великий хлопець, а вона його брала на жни-
ва з собою, а тая дитина на плечах і дістає грудь, і ссе так 
молоко. Я з мамою також в поле ходила, але вже була 
трохи більша, груді вже не ссала. Мені тоді було сімнад-
цять літ, я була тоді дома, то ми з бабуньою приймали 
роди. Як приймала, я плакала, ходила, переживала, бо 
тож мама кричала. Як мама мала дитину? Оперлася на 
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припічок, п’єц, двома руками, стала на коліна, а бабуня 
їй постелила соломи під коліна, і вона кричить – ґвалт, 
бо ж роди, це ж сімнадцять літ вже після мене, то вже 
так, як перші роди приймають. Вона дуже кричала, я 
переживала, але чую тая дитинка – «телеп» і вже впала. 
На колінах, а руки на припічку, а голова на руках. Так 
мама кричить, і так дитина ся родиться. Бабуня взяла 
ту дитинку і каже: «На, на, Ганусю, неси, неси. Бери за-
вивай тую дитину і неси на лотоки, кинеш його, нащо 
воно». А чого так сказала мама? Бо ж мамі стидно було, 
що в таких літах старих народила дитину і тата ще не-
має, бо тато на війні. Коли тата забрали, то мама до ньо-
го ходила, багато жінок так ходило, ночували там, але 
нікому так не получилося, а моя мама забереміняла. Це 
все було сказано шутя мамою. Бабуня взяла дитинку, 
положила на постіль, накрила її, бо то було 18 лютого – 
зима, поки вода гріється. Зимно було, але в хаті напале-
но, та дитинка копирсається, кричить, а бабуня каже: 
«Йди-но сюди подивишся, немає пальчика одного в 
руці, а другого в нозі, немає, то що буде». Я підійшла, а 
воно таке миленьке, гарне. Це вона шутя сказала, щоб 
подивитися, якби я на це відреагувала. 

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК  [Що дають акушерці, коли 
забирають дитину з лікарні?] Таке, таке... Він [бать-
ко] купляв пачку цукерок, дуже гарний букет квітів і 
пляшку вина. І як прийшов по тую дитину, як стали 
вдягати її, щоб додому нести, то розпакували пакуно-
чок з речами, щоб вдягати, то там було платтячко з 
іменем Аня. Таке ще купили платтячко.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ  Колись була баба така, що 
в’язала пупець. Наприклад, коли народилася я, то мені 
в’язала бабця пупець. Була старенька така жіночка, що 
ходила, де вже роде, то вона йде і відбирає дитину в тої 
молодиці, і пишеться, коли купати дитину. Була бабка-
повитуха. Їх було дві. Вони самі вчилися, заставляло 
життя їх, бо родилася в тої бабки в дочки чи невістки 
дитина, то що вона мала їй робити, як немає доктора, 
ні медсестри немає, немає нікого. І вже так один раз, 
друга кличе: «Ходи-но ще мені зав’яжеш, ходи-но мо-
єму зав’яжеш». І  так тая бабка вже ходила, то вони 
зав’язували пупчики. Баба-повитуха сама могла собі 
щось мовити біля народженої дитини, вона знала, що 
потрібно молитись, тим самим вона благословляла 
дитину в життя. [...] [Що говорять коли народилася 
дитинка і заходять до хати?] Вітаються. Кажуть: «Дай 
Вам Боже щастя. Щоб Ваша дитина здорова була і Ви 
щоб здорові були і мали від неї поміч на старість». Бла-
гословили. Хто що вмів казати, та й казали. 

КОЛИСКА  Ще до народження дитини кожен хазяїн собі 
плів колиску для немовляти. Чи замовляв, якщо він сам 
не вмів плести. Якщо ти замовив колиску, то треба за-
платити, а колись нема багато грошей. З лозини яку ви-
плете, в такій буде дитина колисатись. Робили такі во-
бручі і до тих вобручів чіпляли зі споду лозину і плели 
з лозини таку колиску для дитини. Бо ж не було таких 
колисок, як зараз є, а потім вже пізніше люди переходи-
ли на дерев’яні. Робили дерев’яні: такі постелинка, вни-
зу трохи півкруглі, щоб колисати дитинку. А я ще коли-
салася в такій колисці, як причеплена, з лозини. Навіть 
було таке, що мене хапала епілепсія, то та колиска так 
тряслася. То ми обі дівчатка колисалися в такій одній 
колисці. Коли виколисалася Женя, то вони винесли ту 
колиску нагору, бо ще розраховували на щось. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Перший раз дитину ку-
пала бабця, та сама, що відбирала дитину. Вона грі-
ла той купіль, загрівала його до гаряча, до такого, 
як зараз ліктями пробують, то так і тоді пробували 
ліктями той купіль. «Бери, бери, Ганнусю! Де ж тії не-
цки?» Нецки  – це такі, що хліб розчиняли раніше, в 
них купали. Бабуня за тії нецки, вимила їх, вичистила, 
наляла того купілю туда, кидала туди свяченого зі-
лячка, яке-небудь, яке було вдома на той момент. Тая 
бабця примовляє до тої дитини, там як дівчинка, на-
приклад, то щоб ти була славна, щоб ти була розумна, 
скільки купає, стільки щось там промовляє, балакає 
під ніс до тої дитини. Наприклад, як перший купіль, 
то як дівчинка, то кладеться якесь зіллячко, що мама 
найкраще любить чи що там є. А  взагалі-то дитині, 
так вже, як ходить жінка беремена, то вона вже собі 
примічає, де би перший рій сів на гилячку, щоб тої 
гилячки смикнути. Щоб хлопці любили її, щоб липли 
так, як рій бджолиний до гилячки. А  якщо хлопчик 
народжувався, то кидали з якогось дерева, але щоб 
називався по-чоловічому, наприклад, дуб, клен, ясен. 
А  хлопцеві то що? Що будуть кидати? Все то гроші 
кидали, там кілька копійок кинути, щоб він був все з 
грішми. А потім ті гроші тримали собі в копілочку чи 
де там хто мав собі якусь схованку. І вона [повитуха] 
скупає тую дитинку, і тоді завивають її в пилинки, і 
бере на руки, хрестить тую дитинку і віддає роділлі. 
Як вже в мене онуки народилися, то коли в мене ви-
літав рій, то я дала була Сашкові, бо він навіть було 
привозив воду з купіля, як купали в першім купелі, 
там в Хмельницькому дитину, то він привіз сюди той 
купіль і питав куди його вилити. Його треба виляти 
під молоденьке дерево, для того, щоб як дерево росте, 
так і росла дитинка. Привіз аж з Хмельницького в тих 
великих бутилках і питав мене: «Де вилити купіль, бо 
мені сказали, що перший купіль не можна виливати в 
раковину». 

ПЕЛЮШКИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Які там тоді пеленки 
були. Такі пеленки були з маминої сорочки, з грубо-
го полотна, з натички. А  бувало крижмо з грубого 
полотна, то на пеленки його використовували. Ви-
варювали в маковинні і гречанці, щоб було м’яке і 
на пеленки. Роблять, якби сказати, луг, спалюють 
маковиння, гречанку, цідять попіл і в ній, називаєть-
ся ще зола, вимочують і виполіскують крижми. [...] 
Якщо було крижмів багато, а у людей немає грошей, 
то часто шили з крижмів сорочки для дітей. Я  ось 
дуже довго тримала ті сороченята, а потім подерли їх 
і попалили, так мені сказала мама зробити: «Навіщо 
вони тобі?» Попали. Тільки дитина починає ходити, 
то шиють їй штанці, спідничку, сорочку. Підперізу-
вали тоді, коли був одяг великий, незалежно від віку 
дитини. 

ХРЕСТИНИ  Тоді вже кілько там зареєструють тую ди-
тинку, вже збираються собі хрестити дитину. Збира-
ються на хрестини, то обов’язково має бути тая жі-
ночка стара, що відбирала дитину. Треба чистенько 
помитися, мати біля себе гроші, щоб там свічку ку-
пити, дати на свічку, як хрестити дитину. Там святять 
свічки на тих аналойчиках, свічки купляють хресний 
батько і хресна мама. То вже як охрестять дитину, за-
вивають її знов в тії пилинки, віддають батькам, бать-
ки беруть дитину і привозять додому. Приносять чи 
привозять її додому, а тут куми співають, що:

ГОРОДОЦЬКИЙ  РАЙОН
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Приїхали куми з Божого дому,
Привезли куми Божої корони.
Дитина маленька, дитина хрещена,
З правого личенька рум’яненька.
А кум кумі віддає дитину,
А кума каже: Ой це мій сину.
Дитина маленька, дитина хрещена,
З правого личенька рум’яненька.
Ой Ви, куме, та й не убавляйтесь,
В моєму домі, пийте не впивайтесь.
Пийте не впивайтесь, пийте не впивайтесь,
І Матір Божу прославляйте. (2)

То таку пісню, то обов’язково мусять її заспівати. 
А  там, то застольні співають, які хто хоче, то такі 
співають. Якщо гарний колектив, то співають різні, 
а якщо не дуже співають, то трохи поспівають і роз-
мовляють, п’ють горілку з маленьких килішків. А по-
тім вже зачалися склянки купляти. В склянки лляли 
не компот, а горілку, хто скільки вип’є. А були такі, що 
пили повні склянки горілки, бо гонили раніше з міля-
су, а як вже навчилися гонити з буряків, то вже гони-
ли з буряків. Нагонять собі горілки та й п’ють скільки 
хочуть, не куплена горілка же. [Коли святкують хрес-
тини, після того як уже пришли з церкви?] Так, коли 
прийшли з церкви, то обов’язково треба випити по 
сто грам. В основному зразу, але є такі і що роблять 
трохи пізніше, бо ще не готові: чи ще порося не за-
кололи, чи ще щось таке зробити, щоб було, що їсти.

КУМИ  Беруть за кумів, кумів вони відбирають, кого 
вони собі хочуть: чи з чужих хочуть, чи зі своїх. Но 
обично, то бралося з родини когось. Беруть собі ті 
куми, беруть хресну маму і хресного батька. А так ще 
просять побічних кумів, що ти будеш мені за кума, 
приходь на хрестини, бо ти будеш мені за кума. То там 
багато кумів є, а самі старші, то те тії, що тримають 
дитину до хресту. Кумам не можна одружуватися, не 
рекомендується, я ще ніде не чула, щоб куми пожени-
лися чи побралися. Такий звичай, що кожний кум має 
мати крижмо – це тканина, в яку завивають дитинку, 
яку хрестять. В мене як йшов Андрій на хрестини, то 
без нічого, а казала: «То це як? Без крижми?» А він ка-
зав: «Де я її візьму?». То я пошукала в себе в шафах, і 
в мене був широкий рушник, гарний махровий руш-
ник, пам’ятаю, що був жовтуватий, то я йому дала на 
крижму. Як приносять ті куми ті крижма, то склада-
ють їх всіх в одно, одне на одне накладають. І тоді бе-
руть за кінці, і кидають тую дитинку, і той-во... і так 
хрестять її, там їй всілякі церковні обряди проводять: 
хрестять дитину, стинають на голові коси і палять їх 
на свічці, ножички з косами ставляться над вогнем і 
вони згоряють, а потім ще малюють олією, мирують 
на чолі, на ручках – хрестик ставиться, і на ніжках, і на 
грудях хрестик ставиться тим самим помазочком. Все 
батюшка дарує хрестик з цепочкою дитині. Чи на ни-
точці, чи на цепочці, раніше, ще моїм дітям, то дава-
ли на ниточці. [Чи можна було брати за куму вагітну 
жінку?] Не можна. Не знаю, в нас ніколи не брали. Де 
які гості чи хрестини, чи ще якість гостів цьому домі, 
то кумів треба обов’язково просити, в першу чергу. 
І кума, як хресна мама, як син чи дочка виростає, ви-
ходить заміж, то вона мусить пекти коровай. [Скільки 
пар кумів брали раніше?] Хто скільки хтів. І  раніше 
так було, і так само зараз. Було таке і що чотири-п’ять 
пар кумів. І там були і старші, і молодші. Треба, щоб 

всі були попарні: до кожної куми був кум. Потім ку-
мами називають одне одного. [Чи можна ту саму пару 
кумів брати на наступних дітей?] Ні, не треба. Не по-
логається. Кожний раз мають бути інші. [Чи брали 
хрещені дітей на виховання, коли помирали їхні рідні 
батьки?] То не обов’язок їх. Але якщо вони хочуть, то 
їм положено так, їм можна. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Вивід. Є багато, що 
хрестять дитину, а мама стоїть в бабинце. Коридор-
чик, то-то бабинце рахується, вона там має стояти, не 
йде до церкви, не можна їй до церкви йти, як вона не 
виведена. А вивід, то там є спеціальна молитва така, 
що читаючи тую молитву, як приходить жінка після 
сорока днів, бо сорок день, то жінка очищається від 
дитини. Жінка, як вона після дитини, то їй не можна 
цілувати ні резів, ні руки, коли батюшка дає цілува-
ти, то їй не можна доторкатися ні до образу, не можна 
ставати, бо вона не чиста ще жінка, вона ще не очис-
тилася, як до сорока днів. А тоді вже після сорока днів, 
то можна, але не так, що вже одразу хрестити дитину, 
можна в різному віці хрестити. Наприклад, сусідки 
дитину ще не хрестили, а їй вже рік був, вона хрестила 
пізніше дитину, вона вже добре на ногах стояла. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  Як я хрестила сво-
го правнука в церкві в місті Хмельницькому, то там 
було п’ять дітей, яких хрестили, стають рядочком, і 
батюшка всіх разом хрестить, по черзі. Наприклад, як 
він постригає головку, то йде постригає всім і палить, 
як він мастить, тим миром, то також так само, помас-
тив одному, помастив другому і так далі. Наприклад, 
якщо дитина обпісялася [під час хрещення], то ка-
жуть, що то недобре, а як обкакається, то краще. Для 
дитини краще, якщо обкакається, бо вона щастя має 
все життя. Під час хрещення дитина немає коли спати, 
його перебирають, купають, мастять. Є  така дитина, 
що дуже кричить, а є такі, що не сильно. Серед тих 
п’яти дітей, то було, що одна маленька кричала і така, 
що вже стояла до хресту дитинка. Кажуть, що якби 
дитина вмерла нехрещена, то дуже гріх великий для 
батьків. А  як охрестять дитину, то кажуть, що воно 
вже росте краще, вже відчуває, що воно вже хрест 
отримало, як відчуває, – дитина вже в хресті. [Де час-
тіше хрестіть дитину? Вдома чи в церкві?] Зараз немає 
різниці, де їм получається. Є таке, що кличуть до хати, 
а є таке, що несуть до церкви. Наприклад, якщо взим-
ку хрестити дитину, то в церкві холодно, там же треба 
купати дитину, то шкода, щоб не простудилася дити-
на, то закликають до хати. Можна в будь-який період 
часу хрестити. Але тільки не можна хрестити в піст. 
[Що роблять, коли дитина народилася у піст?] То мож-
на, бо то є вимушений хрест, якщо хвора дитина чи 
ще щось. [Кого першого хрестив священик? Хлопчика 
чи дівчинку, якщо принесли одразу двоє дітей?] Пер-
шого хрестив батюшка хлопчика, бо його він бере на 
руки і несе поза царські врата, а дівчинку не носили. 
[...] Колись то не було таких гостей, як зараз. Зараз все 
є на хрестинах. І на хрестинах, і як коло мерця, то тоже 
дуже всього багато готують, а його не треба стільки 
готувати. Хто мав, то ще холодець варив і ставив, а то 
так: сир квасний, капуста і пироги (печені пироги з 
грязьової муки, білої ніхто колись не мав). Коли ще я 
дівувала, то білої муки не було, була пшенична, мілко 
змелена і через ситечко густеньке просіяна – і рахува-
лася найкраща мука. 
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ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 

ГРУДЕЙ»  Як в кого було покорму багато, наприклад, 
моя мама годувала мене дуже довго, а як вже нема що 
виссати, та й не годувала. Самого старшого годувала 
сім місяців, молодшого годувала вісім, а саму меншу 
дівчинку годувала тільки шість. Не було молока, не 
було чим годувати, то треба було соску. Раніше не було 
того різного харчування для дітей, дитина ссе цицьку, 
доки є молоко, нема молока  – є своє молоко від ко-
рови, а корову майже кожен тримав. Дають коров’яче 
молоко, і навіть не розпущене, бо зараз кажуть, що 
треба води влити, бо молоко густе. Давали від коро-
ви молоко, тільки переварене. А дехто і давав навіть 
не переварене молоко. [Чи запрошували жінок-году-
вальниць у сім’ю, якщо в матері не було молока?] Так, 
запрошували. [...] Дитині не давати цицьки, ховатися 
від неї, щоб вона менше бачила маму, щоб вона швид-
ше привикла. Не можна вертати, але не знаю чому. 
Відлучали дитину тоді, коли простигають вишні. Че-
кали, поки вишні будуть. Бувало чекали два-три роки. 

ВАГІТНА ЖІНКА  «Груба» жінка називали. Не можна в 
свято робити нічого: шити, стірати, жінці нічого не 
полагалося робити. А  особливо не полагалося, щось 
з ножем робити чи сокирою, бо в нас є таке в селі, що 
жінка пішла на базар, купила ніжку свиняку, цукнула 
її, а то була неділя, і родилася дівчинка без руки, до 
ліктя немала руки. Живе вона по сей день. Дуже до неї 
хлопець ходив славний, а батьки як взнали, що в неї 
немає руки, то приїхали і сказали, щоб він більше не 
був в тій хаті. Вона без руки, а якщо в неї діти почнуть 
родитися без рук, то як ти далі будеш жити? І він від-
рікся тієї дівчини. А  буває таке, тоже в моїй родині 
було, що народився хлопчик і задушився пуповиною, 
бо була обмотана кругом шиї. Не можна вагітній жін-
ці робити щось, а вона шила комусь щось там в неді-
лю, бо хтось прийшов за шитвом і треба було їй ру-
ками щось дошити. То ось вшила і позбулася дитини, 
дитина задушилася. Вагітну жінку не можна брати за 
куму, і не можна вагітній жінці йти на весілля за сваху. 
Ховали [вагітну] так, як всіх людей, які ж обряди. 

ПУПОВИНА  Пуповинку відрізала тая баба, що при-
ймала дитинку, баба-повитуха, треба було дати їй 
клаптик свого придива. Відрізали пупчик і замотува-
ли його придивом. І ховали його кудись. Я знаю, що 
мій і Женін пупчики довго валялися в скрині в мами. 
Роди приймала мама від дочки і зав’язала той пупчик, 
такий славний, бо часом є, що пупець в’яжеться так 
великий, я не знаю, чи то пуповина так позволяє, де 
зав’язатися, чи то так зав’яже та, що відбирає дити-
ну. Бувало ходили купатися і заглядали в кого який 
пупок, в кого великий, то сміялися з них. Давали 
[розв’язати пуповину] тоді, коли дитина була вже сві-
дома і вона розуміла, що робить. Казали, що потріб-
но давати в сім років, коли дитина йде до школи, щоб 
була розумна.

«НАРОДИТИСЯ У СОРОЧЦІ»  А ось було таке, що дити-
на родилися в чіпчику, в плівочці такій, то казали, що 
родилася в сорочці, то буде щасливе, така гарна при-
кмета. А ось одного разу і зробили. Той самий хлопчик, 
що родився в чіпчіку, забрали його в Німеччину в ар-
мію і він служив там в армії. То та жінка, яка родила 
того хлопчика, здіймила з нього тую шкірку і закопала 
під постіллю, а моя мама якраз приходить до неї і каже, 

то ти навіщо закопала той чіпчик, то тож його щастя. 
Тож родяться діти в таких чіпчиках, то вони щасливі, 
і той чіпчик треба зараз же викопати і висушити. Моя 
мама давай дерти той чіпчик з тієї ями, видерла його, 
виполоскала і розклала його так на щось, щоб він ви-
сох. І  той хлопець все носив його при собі, мав спід-
ню кишеню і все носив при собі. Звичайно не як був 
дитиною, а коли виріс. А як йшов в Німеччину на тую 
службу, то взяв з собою і носив в кармані. Їде додому, і 
шив йому німець костюм там, підібрав матеріалу, шив 
німець йому костюм. Йде він забирати той костюм, мі-
ряє, вдягає і витягує з того старого костюму в газеті за-
мотаний чіпчик і вставляє в карман нового костюма. 
І так приїхав додому. Привіз той костюм. І там треба 
було щось з рукавами зробити, а мати каже: «Занеси до 
Ганні». Він приносить до мене і забув, що там в кишені, 
той чіпчик, а я той чіпчик знаходжу в кишені. І я кажу 
мамі, що я щось здибала в кишені в паперові, а мати 
дивиться і каже, що то той чіпчик, що він ся вродився. 
Він його все носив при собі. Поставив в костюм і за-
бувся напевно про нього. Тільки пішов додому і бігом 
вертається до мене, бо вдома нагадав, що забув чіпчик. 
І вертається, щоб ми де його не взяли і не поділи, бо ж 
то його щастя. Біжить з горба, бачимо, забігає: «Ви там 
нічого не здибали в моєму костюмі?» – «Чого не здиба-
ли? Здибали». Воно щось шелестіло в газеті, но ми зразу 
не признавалися йому, що ми не знаємо, де воно. «В ко-
трій кишені? В якій кишені?», – [питає]. Помацав в тій 
кишені, немає його, перелякався. А тоді вже ми почали 
признаватися, що ми взяли його і сховали. Може, це 
помішало, що мама тоді його закопала, а моя відвоюва-
ла, а може те, що я його в руках тримала, його не можна 
було нікому не давати і нікому не мацати руками. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Ми ще до бабуні ходили, 
бо ж вечерю ще носили, шостого січня ввечері, ми 
дуже чекаємо тої вечері, бо ж понесемо вечерю до ба-
буні. Мама спекла калачі, такі здорові, то одна несе тії 
калачі, то вже мама дає тії калачі аж під хатою, бо ж 
вони великі і не годен нести, бо ж ми малі. І приходи-
мо і приносимо ті калачі: «Добрий вечір!». Мама тоже 
мовить «Рождество» [?], і в бабуні вже все поставлено 
на столі, миска з кутьою вже встригла в тоє сіно, і бу-
ханя хліба так само встригло в сіно, бо здорові колись 
пекли бухонці. І ми приходимо, бабуню цілуємо в обі 
руки, бо вона тримає хліб, як нас зустрічає. Стрічає 
нас, тоді ми поцілуємо бабуню в руку, вона нас в голо-
ву, і тоді ставить хліб, а ми їй вручаємо калачі. І мама 
там ще пекла такий медівник, він не був здобний, но 
таке кісто з медом, і там зроблений на ньому хрестик, 
він був такий кругленький. І на кожному кутику, де 
сходився хрестик, то на кожному кутику ще робився 
маленький хрестик, з такого кіста тонесенького, так, 
як то сірники, і такі хрестики були на медівнику, і ще 
поза тії хрестики ще було поставлено повидло, бо по-
видло варили тоді тоже з яблук, з вишень. З вишень, то 
так потрохи варили до чаю, дітям давали, а самі бать-
ки не їли. А чай запарювався з хліба, не такий різний, 
як є зараз, а такий з хліба, вріже тато кусочок житньо-
го хліба і палить в грубі, плити немає, но груба, двер-
цята відкриє і той хліб на патичок, і над вогнем. Треба 
спалити той хліб і так пити чай той. Дуже добрий чай 
з такого припаленого хліба. То так бабуня в нас поза-
бирала ті тлумки, то така з кошиком, то та з калачами, 
бо дві нас є. То одна несе з кошиком той медівник, і 

ГОРОДОЦЬКИЙ  РАЙОН
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ще яблук треба хоча би три, а в більшості, то п’ять, бо 
ми яблука то мали, бо нам приносив мого тата батько, 
присилав чи татом, чи Сергієм, постійно присилав на 
свята, бо вони зналися, і на Спаса, і на свята. Вони все 
були дуже хороші. І вже закінчимо все теє в бабуні, і 
бабуня так само, як вона взяла від нас той тлумок, так 
само одній завиває в хустинку, де були калачі, свій ка-
лач і кусочок матерії на плаття, а другій завиває в той 
кошик, тоже кусочок тканини на платтячко. То ми не 
дійдемо додому, стаємо на вулиці, мама креше сірник 
і дивимося, розвиваємо, що то нам бабуня подарувала 
на вечерю, який-то там подарунок. [Чому ж ви у неї 
не подивилися?] Не можна. Бо бабуня не признаєть-
ся, що вона щось дала: «Нате вам кошичок і нате вам 
хустинку з колачом». А за подарок вона нічого не ка-
зала, не давали в руки, завивали. Но дивитися не мож-
на було. То ми на дорозі ще не дійшли, такі сніги все, 
були люті зими, а ми стаємо і дивимося, розкриваємо. 
То ми дивилися в кошику, кошик раз – і розкрився, і 
ми взяли, а там треба було розкривати. А  в кошику 
ще було ябко, бабуня віддала, бо так сі віддавала вона. 
Частину ввечері віддавала назад. [Чи носила дитина 
своїм хрещеним вечерю?] Носила. Хоча б раз в житті 
вона повинна занести хрещеним вечерю. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИ-
ТИНИ  Таке чула, що як дитина росте і сильно слабує, 
то треба ставити на поріг і зарубувати слабість, яка би 
вона не була. Якщо діти помирали, то треба було назва-
ти дитину іменем батька або матері. [...] Якщо наврікли 
дитину, то скидали якось там вугіль з голови. І тако ще 
робили: перехрестять дитинку, а потім цілують в голо-
вку і дують – і так три рази, перед тим як класти спати, 
щоб ніхто не врік. Три рази подути, а останній раз по-
дути і сплюнути. [...] На гору викидають. І кажуть: «На 
тобі, мишко, кістяний, дай мені золотий». 

ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ, ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР, ЛЯКАН-
НЯ ДІТЕЙ, «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  [Новонаро-
джену дитину] називали: «Моя пташичка, моє золот-
це, моя перлинка». Самими найласкавішими словами. 
[Однорічну дитину] називали: «годовичок», «їсть 
першу паску». [Як називали двох-, трьох-, чотирьох-, 
п’ятирічних дітей?] Як такої назви не мали, просто на-
зивали по імені. [Як називали дітей від віку немовлят 
до семи років?] Їх називали просто малими дітьми. 
[Підлітків] називали: «дівочка», «парубок». [Як на-
зивали дітей одного віку?] Їх називали ровесниками. 
[...] Діти грали в жмурки найбільше, що і збереглося 
до наших часів, також були інші ігри. [...] В основному 
то була баба-яга, вовк, пес здоровий страшний, по-
жаром страшили, стріляють. [...] А казали, хто де собі 
задумав. Той каже, що мені принесла тебе якась баба 
підкинула, я казала, що мені підкинув маніяк, бо він 
лапав рибу і плив хлопчик і він мені його дав. Багато 
хто каже, що в капусті знайшли на городі дитинку, ба-
гато ще кажуть, що купили. А в кого одне, то бувало 
кажуть: «Наскладай грошей і купи ще сестричку чи 
братика». Так інколи ідо сих пір говорять. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Чи вважали померлих нехрещених ді-
тей небезпечними для живих?] Ні, так ніхто не вважав. 
Матері плакали за будь-якими дітьми, бо їх дитина. І 
навіть за хрещену плакали. [На кого перетворюється 
померла нехрещена дитина?] Називали таку дитину 
«потерча». Нехрещених дітей ховали поза кладовищем. 

с. Велика Яромирка
Записала О. Боряк 27 червня 2013 р.  

у с. Велика Яромирка Городоцького р-ну 
Хмельницької обл.  

від Драгусь Віри Павлівни (Д. В.), 1928 р. н.,  
та Леска Серафима Олексійовича (Л. С.), 1930 р. н.

КУМИ  Д. В.: Нє, то я пам’ятаю, шо мама брала, то родини 
були багато – і татові родини були, і мамині родини, 
то вони брали дванадцять кумов. Тоді ж шо, брали. 
З родини брали. Прімєрно, як в мого тата є. В общєм, 
в сестри є діти, і у мами тоже, у брата є діти – брали, 
в общєм, сестриного сина чи дочку, чи сина, кого там 
брали. В общєм, ваш син цюєї, а у той – свій. І пару-
вали докупи так, шоб тоді не обіда була і мені не обіда 
була. І так брали з родини, шоб мали дванадцять ку́мів 
і дванадцять кумі ́в. Як кликали? Прийшли, ну, при-
йшла мама, просила їх до себе, шо завтра буду хрести-
ти дитину, шоб ви прийшли до церкви, я хочу охрес-
тити дитину. Ну, вони прийшли. Як вони прийшли до 
церкви, прийшли на обід. Так і хрестили дітей. [Хто 
тримав дитину у церкві?] Ну, татко і мамка. Впершу 
татко і мамка тримали, і всі стояли. А вони, куми, по-
писані всі. Значить, всі пописані – двадцять чотири. 
Так було, так було. Шо куми брали? Брали дві метри 
біленького полотна, а ви можете брати якесь друге, 
іначе, цвітне Л.  С.:  І  горілку брали. Д.  В.:  Не бреши. 
То вже горілку давали дома. Їх було дванадцять. Були 
татко і мамка. Подарунки давали само собою. Той дав 
обруз, той дав... той дав ше шось, а татко з мамкою, 
то дали, в общєм, простінь. Тепер то простінь дають, 
а то де було? В сраці? Вибачайте. Де було, в сраці ку-
пити? Одна-дві метри купити... Ну а мама моя старша 
була, хрестили раньше, а дотепер перше так бралися, 
а зараз татко й мамка, і ще й свідєтєль. Ще, в общєм, 
береш собі чоловіка любого. Кум і кума – вони і сві-
дєтєлі. Перші були, двадцять чотири брали. Л. С.: А я 
вот за своєї пам’яті не помню, шоб дванадцять кумів 
брали. Д. В.: Брали. Кого старшого спитай, то скажуть. 
А я вам кажу, шо так було.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Д.  В.:  То мама шо? 
Мама до виводу шла. Як врєма прийшло, там два мі-
сяці чи три місяці дитині, і вона прошає їх, шоб вони 
йшли дитину хрестити. Так хрестили. Коли дитину 
хрестили? Хрестять дитину, мама з усіма йде до церк-
ви, взяли охрестили дитину, тій мамі дали вивід, шо 
має бути, та й вже всьо. Мамка бере дитину і несе до-
дому. [Чи одночасно були і хрестини і вивід?] Да. Так, 
так, так. Мама йшла до сповіді, мама хоч і висповіда-
ється нині, а завтра йде дитину хрестити. О. А батюш-
ка їй молитву вичитав нині. Отаке було. Вона пригоду-
вала, два місяці чи три місяці пройшло, вже все добре.

ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  Д. В.: Покупали. Те-
пер то беруть штаняточка, там платтячко вбирають, 
всьо. Таке ніби... За три місяці, а хто і за місяць охрес-
тить... [Куди дитину клали після повернення з церк-
ви?] На постіль. А куда поклали? [Чи клали дитину на 
кожух?] Нє, кожух само собою був удома. Нє. Поста-
вили на постіль, на любу подушку... Як закон – при-
йшли всі на обід. І як дитину хрестити, посходилися і 
всьо. Взяв простінь, як немає – купила там два метри 
полотна та й дитину – на простінь, хлопчика туда, а 
дівчинку тут. Як хлопчик, то несуть у вівтар. [Чи зби-
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рали вдома гроші дитині на капці?] Л.  С.:  Ніхто не 
збирав. Д. В. Ніхто не збирав. Понятія у нас не було. 
Було бідарство. Боже, голодний народ був. Де вони 
там тії-о. А  по дванадцять кумів брали через те, шо 
у батька було роду, у мати було роду. [...] Д. В.: Нема. 
То барахло теє. Не було. Я чула. Не було у нас такого. 
Не було, вобщє не було. Ніхто за таке у нас не чув. Це 
зараз видумують, шо треба з квіткою хрестити. Дити-
ну коли христять, то батюшка бере його туда, у вівтар, 
він його має право похрестити, а це квітку... А вдома 
нашо? То погано так. Ще біду яку зробити вдома. Ди-
тину хрестити вдома – не слухайте. Нє.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Д.  В.: Не було нічого. 
Приходять до хати: «Хай буде щаслива».  – «Спаси-
бі. Дай Бог і вам». На городі копаєшся, кажуть: «Бог 
в поміч».  – «Спасибі». Приходять до хати: «Хай Бог 
дає щастя». Отаке. [Чи могла повитуха сказати щось 
про щастя новонародженої дитини?] Гівно, вона гівно 
знала. Нічого не знала. Ішла отак, ага, колись казали 
мама, шо має... То дуже голуб кричить. О, там, навєр-
но, вже буде роділля. То мама пішла сама, а баба при-
йшла старенька, помила руки, сіла собі, сидить. При-
йме баба дитину, наїсться, поїсть, випила сто грам. 
Дали там на блузку. То нічого там страшного нема. Як 
та баба може знати?.. Шо Бог дасть, то від Бога, шо Бог 
дасть.

БАБА-ПОВИТУХА  Д.  В.:  Та чого? Було, було, шо при-
ймала, жінка приймала дітей в роду. Баба та, шо йде, 
вона йде, бо має жінка родити дитину. Баба прийшла 
до жінки, то було. Вона прийшла, посиділа трош-
ки, прийняла дитину, дали сто грам, баба випила – і 
всьо. Ну, бабі дали подарок. Шо дали. То тепер зараз 
і на блузку дасть, і костюм купили на бабу повністю, 
а перш нічого не було, все за німецької власті. Моя 
сестра в Німеччині була, брат був в Німеччині, дали 
гроші тії німецькі... Шо було купить? Як згадаю своє 
життя, шо я жила...

ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Д. В.: Десь на город закопають. Л. С.: Шо, 
шо? Д. В.: Як у корови теля, то де ти його закопуєш? На 
город або у гній. Не ховали на цвинтарі, а отут в до-
лині. Нє, нє [не в городі]. Як теля, то в гній кидають те 
місце. Чи на городі ямку викопають. Під яблуньку за-
копують. Ми закопали під яблуньку від корови. [Куди 
дитяче місце несли? В долину перед цвинтарем?] Там 
є такий ярок. Ну а де? Де люди не ходять. Може, якусь 
коробочку зробили. Не ховали у мами чи тата в ногах 
чи головах, а закопають десь. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Яке ім’я давали нехрещеній дитині?] 
Д. В.: Ну, прімєром, Іван, Марія, Петро. Їх поминають 
всьо врємя, їх записують у грамотку і поминають. А 
чого? [Чи ставили хрестика на могилі?] Ну, як закон. 
[Що робили, якщо дитина народжувалась слабень-
кою?] Ну, то вмочали у свячену водичку. Тая, шо при-
ймає рід. В свячену водичку... Так, так було.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  
Д.  В.:  Питають. А  тепер вже по радіо, і дивляться. 
Каже: «Мамо, мамо, в тебе живіт такий здоровий. Ти 
будеш дитину родити? Он по радіо кажуть, шо як жи-
віт здоровий, то буде дитина». Тепер вже діти недурні, 
тепер вже всьо розкажуть. Казали: «От мама пішла до 
больниці, там їй дядько дасть дитину. Доктор дасть 
дитину». – «А чого? Нашо він буде давати?» Кажуть: 

«Куда мама пішла?» – «До больниці». –  «А чого?..» – 
«То дасть дитину». – «Ага, нашо?» – «Я буду бавити...» 
[...] Л.  С.:  В  річці злапали дитину. Д.  В.:  Кропивом. 
Кропивом мама лякала, так упекла ноги, шо пищала. 
«Будеш... Зараз дам бабі кропиви, баба тебе поб’є. Баба 
он йде...» Було, було.

ПОХРЕСТИНИ  Д. В.: Збиралися. [Називається] «крезь-
біни». Л.  С.:  Хрещення. [Як називається перший 
день?] Д. В.: Хрестини. Яка різниця. Різниці нема, то 
одно. Посходилися і йдуть вже на крезьбіни, кажуть. 
Вже на поправку, кажуть, ідуть. На поправку, на по-
правку. Ішли на баль. А куди на баль? На крезьбіни. 
Пішли. Вже співали там. Хто які пісні знає, то й спі-
вають. [Чи  повитусі спеціальних пісень співають?] 
Прийшла, погуляла. А їй треба ще співати? Вона хай 
сама співає. Шо? Як Кручиха приймала дітей, вона не 
співала. Прийняла дитину, випила, ще не було і шо 
давати. Шо давати? Хіба барабольки тої. Шо було да-
вати? Я ходила за дванадцять кілометрів на... поля, на-
збирала гнилих бараболь, прийшла розстелила, а тут... 
Взяла ту бараболю, кварту води. То пішла набрала тих 
гнилих бараболь, а нині Пасха, натерла. Пішла на... 
Поспівала. А як підеш? Дощ пішов, ноги сині – уже не 
піду. Сіла і плачу на призьбі. [Хто йшов на похрести-
ни?] Рід. От, прімєрно, вашої мами дочка, а моїй мамі 
сестра, і такі-о  – двоюрідні, троюрідні. Дванадцять 
кумів і дванадцять кумов було. Л. С.: Я такого не по-
мню. Д. В.: А я помню... Дванадцять кумів було. [Чи 
їх «піднімали на ура»?] А нам було до ура? Ми були 
голодні. В нас такого не було. В нас такого не було. То 
вже видуми, то вже видуми.

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕ-
ЧЕРЮ»  [Чи ходили провідувати кумів на Різдво чи 
Великдень?] Д.  В.:  Ми закликаєм до нас. Ми закли-
каєм їх до себе. Одні прийдуть, другі ідуть до свого 
роду. [Чи дарували їм щось?] Нє. [...] Д.  В.:  Вечерю? 
Ну, вечерю, то мама посилала. Кутя, голубці. Шо там?.. 
На блузку, якшо було. Або в хустинку, в газетку за-
вернула. Не до хустинки було. Мама дала тарілочку, 
дала два голубці чи три. [Чи повитусі також вечерю 
носили?] Нє. 

с. Завадинці
Записала Ю. Буйських 27 червня 2013 р.  

у с. Завадинці Городоцького р-ну Хмельницької обл.  
від Король (Гнап) Євгенії Іванівни, 1937 р. н.,  

родом із с. Лісоводи Городоцького р-ну  
(у с. Завадинці мешкає з 1965 р.)

ВАГІТНА ЖІНКА  Ну, вот, ви знаєте, шо в нас була лікар-
педіатр, відсудова, вона зарубала в неділю качку, була 
вагітна. Ну того вона не признавала. До тих методив 
вона не тойво, не... і відрубало дєвочці по лікоть руку. 
Родилася дєвочка  – по лікоть правої руки не було, 
шо... Вона тоді якраз лежала в Лісоводах в роддомі, і 
моя сестра тоді родила. То вони разом лежали в род-
домі, бідненька, вона так плакала. То є якась правда. 
От кажуть, шо не можна то, не можна рубати, не мож-
на шити, не тойво. От як пожар – шоби нігде, ну, так 
рукою не доторкнутися, бо буде п’ятно на лиці. І є тут 
в нас така жінка, шо да, шо про п’ятно на лиці, – всьо 
синє, всьо лице синє. Шо був пожар, вона каже, вагіт-
на ходила. Да, як злякалася і взялася тако за... щоб... 
Так всьо лице синє,  о. Та й шо ж я вам скажу? [Чи 

ГОРОДОЦЬКИЙ  РАЙОН
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можна вагітній на похорон іти?] Ну, я не знаю. Напри-
клад, як я ходила вагітна, то я і по похоронах ходила, і 
родичі доводиця, і є такі трагічні похорони, шо треба 
йти туда медработніку, шо там треба, шо там треба за 
кимось. Ні, не експертіза, а просто погано людьом – 
оказати допомогу. У нас тоже недавно хлопець сімна-
цять років втопився, похоронили от. Таке. Тиждень 
навіть немає. То там сусідка лікарка і лікарка тая, шо 
вона, тая, шо в селі працює, ходила на... тоже на тумо 
похороні була – людей страшно багато: і бабця, і мама, 
і всі вмлівают, і сестри, і всі умлівают – їм треба якусь 
допомогу, то... Отак. Ну, раніше то, говорять, шо була 
дуже висока дитяча смертність. Но вже за мене, я від 
шиисят п’ятого року на роботі, на то я б не сказала, 
шо така. Буває смертність, буває. Но не так багато, як 
коліс вмирали. Всьо-такі витягуют і дітей, хоть вони і 
неповноцінні, ти діти, але їх тягнут, тягнут, тягнут до 
якогось часу. [Чи народжувалися раніше семимісячні 
діти?] Ну, було. Воно було і є зараз. Буває таке, шо і 
за сім, і за вісім місяців, шо родить. Но так. Но важко 
підносе шось, чи важка праця, а тепер більше зв’язано 
з тою радіацією, шо так, шо так люди нездорові.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, 
КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Ні, не було. Я  такого не 
знаю, я такого не оприділювала, і за мої пам’яті, шо я 
вже відколи працюю, з шеесят п’ятого року, ето таке 
ніхто не оприділив. А таке – то там то веснушки, то то, 
то сьо, то... Як веснушки, то буде хлопчик, а як нема 
веснушок, шо гарна жінка, – то буде дівчинка. Отаке 
о. Але то – то неправда. То неправда. Як хто: хто шо 
хоче, то і каже. [...] У  моїх батьків не було [великої 
сім’ї], було троє дітей, о, троє нас було. Брат і нас дві 
сестри було. Там не було такого, шоб було по п’ятеро, 
по шестеро дітей. Отут сусідка в мене єсть і от Теофі-
пільського району, вона живе так ближче, вона тоже 
сорок другого року, то вона... їх десятеро було в сім’ї, 
о. А нас було троє. 

ПОЛОГИ  Моя мама – в Лісоводах вже на той час був по-
логовій будинок, побудовали. Там була акушерка і там 
принімали роди, да, і вона родила вже в пологовому 
будинку всіх трох дітей, родила в пологовому будин-
ку, о. То... Те, знаєте, я чось і не пам’ятаю, були такі 
жінки, шо принімали, я знаю, вже ніби тако – типу із 
роботи, шо так приймали дітей дома. І є такі самі, шо 
родили вдома на п’єцу, шо я вже приймала на п’єцу. 
Да. Я  фельдшер, але приходилося виконувати різні 
роботи: і хірург, і терапевт, і фельдшер, і шо хоч. Я вот 
в шиисят п’ятому році пришла сюди на роботу, то тоді 
ше родили у нас, на медпункті був роддом, родильний 
будинок, така кімнатка, там родили в мене жінки. Ну, 
родів я прийняла, певно, з двадцять, шо вже тий-во. 
Та й тоже всяко було. І по двоє родили. Приїхала лі-
кар, визвала лікара, подивилася: одна дитина родила-
ся, а друга ше немає. А бачу, шо буде друге. І ніхто – 
УЗІ шо – було? Не було ж УЗІ. А так не встановити, 
шо має бути двойня. Вона одне родила, а друге нє. 
Ну, я... телефона не було, нічо, побігла на колгосп, по-
дзвонила, визиваю лікарів, шоби, бо двойня ж, знаїте, 
страшно мині на медпункті самій, о. Приїхали лікарі, 
каже до мине главврач, главврач приїхав з Лісовід, бо 
ніби наше село відносилося до Лісовідської участко-
вої лікарні, о. Приїхала врачь, каже: «О-о-о, у тібя как 
в обласном роддомє рожаніци!». [Сміється.] Ше одна 
жінка родила, дві рожаніци. Каже: «Как в областном 

роддомє». Ну, так, те-во всяке якесь було. Так на пєцу 
родила вона собі, ну, ту дитину тіпа як нагуляла і не 
дуже хотіла, шоби, ну, вона жила, шоб, напевно, тая 
дитина. То вона собі на п’єцу родила. Але в неї було 
п’ятеро дітей. І старший хлопчик, шось йому дойшло, 
і він каже, шо... прибіг до мене вночі: «Ходіт, бо мама 
шось дуже заслабла». Я прихожу, а вона на п’єцу, в лахі 
завернула тую дитинку там, ну... І я її з п’єца стягла, 
стягнула її з п’єца і тую дитинку до себе вже в роддом, 
не везли в Городок, то так заборонили родини, в ФА-
Пах приймати ти породіллі. Вже всьо в район, всьо в 
район, навіть вже участковий. З якого це часу? Раніше. 
А ви думаєте, я так пам’ятаю дуже добре? Я так дуже 
добре не пам’ятаю, коли то-то почалося, шо вже забо-
ронили принімати роди, на медпунктах заборонили. 
Але в якому то році? Шо я знаю? Наверно, десь в кінці 
восьмидесятих років. В кінці вісьмидесятих. [Чи ви-
користовували народні методи при пологах для полег-
шення болю?] Нє, нє, таке не тойво. І навіть не хотіла, 
шоби як я родила, шоб мині застосовували. Там врач 
говоре: «Давайте, я вам дам обезболююче».  – «Я  не 
хочу, всьо равно треба вродити, мусиш потерпіти да 
і всьо. Та й і всьо». [Чи давали якісь трави пожувати?] 
Нє, нє, нє. [Чи казали постояти над гарячою водою?] 
Нє, я таке не застосовувала і таке я навіть не... не ра-
дила б нікому робити.

ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Ну, то всяко було. Зловили якось ко-
лись на городі та й кажут: «Не йди, бо огірочки ма-
ленькі». А маленька дитина, – шо вона понімає? Лізає 
по тих огірках  – та й добре. Забила баба кілок, моя 
свикруха забила кусок патика на грядці і кажут, шо: 
«Не йди, бо там, бачиш, не можна тих огірочків рвати, 
бо там є...». Ой, як вона казала? Ну, опшем, такє, шо їх 
має настрашити: «Бабай, там бабай». Там ше, ну, таке-
во, о. [Чи казали, що то залізна баба?] Бачите, як де 
воно, шось я так не дуже то... В мене діти були, я хочу 
порівняти з дітьми, шо зараз в мене є онуки, маленьки 
ше, то дуже велика різниця. Дуже. Мене діти слухали. 
І во навіть от моєї дочки хлопчик, йому вже, правда, 
двацять років, а тому п’ятнацять, другому, вони були 
в мене, но вони нікуди б не пішли без мого дозволу – 
так було. Якшо той – того не можна. Вони тоє розумі-
ли, шо то його не можна – як сказала баба, то-то зна-
чить – його не можна.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  На кладбіщі там [ховають нехреще-
них дітей], біля своїх. Та й типер так само, ну. То в нас 
одна родила, і пришлось, час, я не знаю, шо та дитинка 
пожила, нехрещєна тоже, – поховали коло бабці. Там 
же поклали – і всьо. Можна [хреста ставити]. То по-
вішалникові не кладуть хреста. Повішальникам не 
кладуть хреста. А так – потопельникі, і всі ті, шо... – 
хоронять, от. [Чи казали у вас, що душі таких діток 
літають та просять хреста?] Не. Не знаю я такого. Не 
знаю. [Чи існують обмеження у їжі для жінок, у яких 
помирали діти?] До Івана не їдят, не можна їсти, ну, 
малина, клубніка, ну, таке-во, шо вперед, ніби, шоби 
дитині дати. Ага, ягід. Але, ну, як хто, то вже во, як до 
Івана, сьомого липня Івана буде, то вже до Івана тиї 
ягоди і минаюця. То вже нема коли. То роздают тако 
жінки, як в кого помірала дитина, то роздали, діткам 
роздає, а потом уже їдят самі. То так, шо... [Чи заборо-
нялося яблука їсти до Спаса таким жінкам?] Тоже такє 
кажут. Да. В нас в селі мало католиків, но є, є. Греко-
католики. [Інформант] православна.
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Записала Ю. Буйських 27 червня 2013 р.  

у с. Завадинці Городоцького р-ну Хмельницької обл.  
від Савчук (Нікітюк) Ніни Олександрівни (С. Н.),  
1916 р. н., родом із с. Левада Городоцького р-ну,  

та Савчук Леоніди Іванівни (С. Л.), 1950 р. н.

ПОЛОГИ  С.  Л.:  Тако, запросто! С.  Н.: Шо розказати? 
С.  Л.:  Ну шо розказати? Як вдома діти родили? По-
витуха була.  – То ше не пам’ятаєте? С.  Н.:  Ага-а-а! 
С.  Л.:  Як родили вдома, ти й родила вдома дитину. 
С.  Н.  А шо ж? Родила дитину, да отака жіночка оце 
була, повитуха. То жіночка та пішла, чи знала, чи там 
дитині зав’язати пупець, сяке-таке, а больниців не 
було. А потому вже ті по больницях. С. Н.: Ай, всі вдо-
ма [народжували]. С. Л.: То таке. Як сусіди... то в нас, 
як-то, щітати, як доктор на всьо село була – то сусіди 
побігли сказали, то батько побіг сказав – то такє було. 
Так воно було, було. С. Н.: Та це во так. Така була жі-
ночка, до тої кликали її, а то – до тої, а в больницю – ні, 
не було – потому вже... С. Л.: В мене бабка родила тоже 
вдома, то двоє померло, не спасла повітуха. То ж не в 
больніци... С. Н.: Якого то року? Дваціть семий, може, 
дваціть восьмий – то вже були, бо вже в мене брат два-
ціть восьмого року, то вже був в больниці. С. Л.: Нє, а 
моя сестра родилася вдома. В сорок сьомим році, то 
голодовка – хто там тую больницю знав? Вона вдома 
родила оце. Ну, я не помню, навіть не знаю, но мама 
казала, шо: «Я вдома її родила». А хто в її приймав ті 
роди, то я Вам не скажу, я не знаю. Я то знаю, в Купині, 
а вона, не вспіли її туда завезти, маму. С. Н.: У нас в 
Купині, близько дуже Левада і Купин, а дим був пан-
ський, зробили больницю. Ага, в панскім домі. Жінки 
[?] спалили, такій був великій дом, то двацять восьмо-
го року вже мій брат, то вже був в больниці, вже Ле-
вада тако трошкі, то вже до больниці, а так, а дальше 
тута, як Яромирка чи ще такі дальші села, то ще так 
була... [Нерозбірливо.] С.  Л.:  В нас тут ні. А  я знаю, 
шо розказували за ту-во, шо були такі тії повитухі, шо 
були повитухі, шо, каже, шо до стола не докажеш їй, 
як вони всьо знали. Травами лічили. І всьо лічили, і 
діти росли, і люди жили.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, ВІ-
ЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  [Чи могла повитуха ді-
знатися якої статі народиться дитина?] С. Л.: Ну, якось 
вони... Я шо знаю? Якось вони вгадували ото. С. Н.: Нє, 
такого не було. С. Л.: Та чо не взнавали? То є така по-
вітуха, шо взнавала! С. Н.: Не знаю, не помню таке, шо 
взнавали. С. Л.: Я таке, я таке чула, шо були такі, шо 
вони взнавали, шо вони взнавали. С. Н.: То, правда, ка-
зали, на лице, отак лице. С. Л.: Кажут, шо якшо дуже 
в плямах, така в плямах... С.  Н.:  То буде дівчинка... 
С. Л.: Буде дівчинка. С. Н.: Кажут такє, такє то кажут. 
С. Л.: А зараз то вже не справдитьця – і так, і таке. [...]
С. Л.: Таке, таке не розказували, николи не чула. Це вже 
такі, ну, вже такі, ці вже були, знаєш, ясновідячі якісь, 
вони вже добре бачіли шо до чого, вони вже. Це, на-
вєрно, такі, які общялися вже з Всевишнім, то тиї вже.

БАБА-ПОВИТУХА  С. Н.: То уродилася дитина і тая, шо 
коло дитини, як казали, Шурка, ну, така бабка, шо хо-
дила, то взнавала, чи ще буде дитина, чи не буде. Ось 
ше дитинка, ше буде, ше будеш – мала двоє, а нє – то 
вже не буде. То такє, такє тоже було. То в нас в Леваді 
була така Питрунька. С. Л.: Да, вони лікували, купали 
всякими травами, якіми вони знали.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  С. Л.: Я тобі розкажу, зна-
їш? Я не знаю, як зараз, ти бабку будеш питати, я 
тобі розкажу, як мама розказувала. Як моя сестричка 
вродилася у сорок сьомому році, і тая жіночка, у нас 
під гором жила, вона прийняла була роди, вона нам 
якась трохи родина була, тато пришов привів, бо вже 
куда маму везти? Ше не було транспорту нія-а-акого. 
Куда він там мав її везти? І вона прибігла сюда і вже 
тії роди прийняла, і ше та сестричька, а воно, знаєте, 
то голодовка, мама істощєна, та дитина така худюсіч-
ка, нещасненька така родилась: «Ну, така,  – каже,  – 
як ніжечка, така худюсічка. То вона нещясненька. То 
вона, – каже, – Кому там було ложити?» І тая жіноч-
ка... Вона тоді казала: «Тако, Надю, вставай раненько і 
зо сімох межів тако не дивися, шо... но тако, шо взяла, 
яку траву, зо сімох межів бері і принеси додому – кідай 
в купіль. То ти вже, як воду закип’ятила, то кідай в ку-
піль, воно трошки напарилося – і в тим купай дитину. 
І воно, – каже, – це не то, шо... но, – каже, – це з тиж-
день, з неділю так», – то вона купала. І вона відійшла 
її, відходила її. Купала її і тая, шо казала, потому знов 
вона приходила всі врем’я до неї, но вона знала. Вона 
така, шо по травах знала, і вона така жінка була, о. Но 
сама не бралася примати діти, ну, хіба вже дуже шось 
таке, то вона вже прийме тиї роди. А так, за больниців 
вже, вона боялася таке зачіпати все-таки. А так вона 
помагала людям. С. Н.: Я цеє знаю.

ПУПОВИНА  С. Л.: То ше я помню, як лишали [пупови-
ну]. Я  в лікарні забирала то. Я  не знаю, ну, давала я 
своїм хлопцям, в мене два хлопці були, но я їм в кише-
ню давала, як ішли до школи. То, казали, будуть гарно 
вчитися. [Сміється.] То правда! Старшій, як мав вчи-
тися, то вчився. Другій тоже непогано вчився, але...

ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  С.  Л.:  Ну, місце, я не знаю, куди міс-
це. Отакє я не помню, ніхто це не розказував. Місце, 
якшо виходило з жінки, де вони дівали? С. Н.: В боль-
ниці забрали, я ж не знаю, де вони діли. Я не скажу, я 
не знаю, то не знаю, де вони дівали. [Куди місце з ко-
рови дівають?] С. Л.: Закопують. Закопують. Так само 
і в жінки закопують. Не викідають. Не можна викіда-
ти, закопують. Постоянно – корова як вроде теля, то 
в мене он це-во худоба є, зразу закопуєм. Та й так. Ні, 
закопуют місце. С. Н.: Ну, а в больниці десь тоже їх? 
Закопуют ніби? С. Л.: Ну аякже! [Нерозбірливо.]

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  С. Л.: Були такі, такі були, були. 
Шо не було такіх жінок, які, шо до відмови, казали, во-
дили до відмови. Вони ше й зараз такі люди є. С. Н.: Є, 
є. С. Л.:  І зроблят так, шоби дитина спала, шоби ди-
тині [нерозбірливо], молятьця Богу вони, всьо, Богу 
молятця, просят Бога, вони свої молитви знают всі 
тиї і помагає, багато помагає. Да от навіть протягнуло 
тибе за сквозняком, потягнуло сквозняком – от підеш 
до тої жіночки, вона тобі відмолить всьо. Всьо, ніби 
на світ народилась. Такі. С. Н.: Хати були під соломою 
тоди, от дитина не [нерозбірливо], то свікируха моя 
так робила. От чось плаче дитина [нерозбірливо] три 
рази тако, два чи трі тої соломи, чі... [показує, як ви-
смикнути зі стріхи] – і в купіль – то буде... дитина спа-
ла. Свікруха моя робила так. С.  Л.:  «Плакси» казали 
[на хворобу]. Плакси. С.  Н.:  Плакси. С.  Л.:  «Плакси» 
казали. Це у дитини плакси – воно казали, о.

ВРОКИ  С. Л.: А шо ж! О, пелюшки це то й я робила уже 
[нерозбірливо], то ж не можна чужому показувати 
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дитину. С. Н.: А-а-а, не можна, шоби по захід сонця. 
По захід сонця – [не] тре пудиймати, бо не буде спати. 
С. Л.: Не можна. Такє було, воно здавна, з давних-да-
вен воно тягнеця, тоє всьо давнє. Ну, всьо воно – уже 
сплят гарно, як має бути. С. Н.: Аби всі на діло добрі.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  С. Л.: Дитино, народила, 
народила – і пішла жати, пішла жати копиці. Дитину 
під копицю  – нема кому лишити  – та й пішла жати. 
С. Н.: Ну, ти й таке, не можна було туйво, стірати з-під 
дитини не можна було, і тако, шоб хтось бачив чи шо 
там, шоб не видно, і вішати шоб не дуже до вітру. Таке 
во було. Типер вже нема того, то колись було таке.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  С.  Л.:  Ну, хто там 
тоді вивід той, як не було церквів? Хто тобі виведе? 
Як були церкви, то виводили колись, чьо не виводи-
ли? Но я не віводилася. С. Н.: Віводилась я до церкви. 
Дитину вохрестили – і батюшка дає вивід.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  С.  Н.:  О,  то так, як... як кому, 
як коли. І за тиждень, і за дві неділі, і за місяць. Мій, 
було... шість місяців було йому, як... А де було вохрес-
тити, як не було де вохрестити? І він сорокового року, 
цирквів не було. То не тийво... Де мав охрестити? По-
тому, як появився батюшка, то багато дітей то соро-
кового року, мій син сорокового року, самій старшій. 
А п’ядисєт семого року – самій молодший.

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Зяньківці
Записала С. Маховська 23 червня 2013 р.  

у с. Зяньківці Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  
від Шовдри Ніни Олександрівни, 1932 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  «В  положенні» [казали]. Нє, тілько 
жінка «в положенні». То кажуть, шо їй трудно ідті, 
бо вона в положенні. [Чи можна було вагітну брати 
в куми?] Вона казала, шо мені не можна. [Чи можна 
було жінці, яка має менструацію, бути хрещеною?] 
Тоже не можна. [Що вагітній жінці заборонялося?] 
Я  не знаю. Не буду казати. [Чи можна було вагітній 
красти?] Нє, бо буде дитина дуже красти, дитина буде 
дуже красти. [Чи можна було вагітній бити кота, со-
баку?] Цего не знаю, такого не трафлялося. [Чи можна 
було переступати через щось гостре такій жінці?] Не 
можна. Не знаю чого, но казали, що не можна. [Якщо 
вагітна лякалася, що казали?] То ходили до баби, баба 
замовляла. [Якщо вагітна перелякалася і за щось схо-
пилася, що може бути?] На лиці буває. У  нас жінка 
тоже така була – із знаком. Побачила миш, злякалася, 
злапалася за лице – і на лиці була миш. І нічого не зро-
били тій миші, шо не робили. І нічого їй не зробили. 
І такою була. 

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ 
РУКИ»), ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ШАНУВАННЯ ПОВИТУ-
ХИ  [Як раніше жінки народжували?] Самі. Була така 
баба, і сама вона відбирала діти. Казали на нєю «баба». 
Ця прийшла, тут народилася дитина. Вона цю роділ-
лю закрила, шо навіть видно її не було, цієї роділлі. 
Ми позакривали таким, шо її навіть не було видно, 
роділлю, постіль закрили. Отако закрили, вона тут 
лежит. Шоби було так. [...] Пуповину? Було таке пря-

діво. Таке прядіво повинно бути у неї. І вона повинна 
зав’язувати цей пупчик, ця баба. І воно через кілько 
там відлітає. І потому дають цій дитині, вже як воно 
понімає, дають тій дитині, шоб вона цей пупчик собі 
розв’язала. То кажуть, шо буде мати дуже довгу [видо-
вжену] голову, буде вчитися гарно. То так було. Ножом 
[перерізала], да. Тілько ножом. [...] Десь виливала так, 
шоб під дерево, шоб ніхто туди не ходив. Саме біль-
ше – під калину. Шоб туди ніхто не ходив, під родюче 
дерево. Ну, я не знаю, чого так було, но під родюче, 
да. [...] Закопувала [дитяче місце]. Не знаю де, не буду 
казати, бо не знаю. Цього не знаю. [...] Шо вона [по-
витуха] прийшла, давали їй бухоня хліба і давали або 
рушник, або ска́тірку, таку, тоже полотняну. То нази-
валася «ска́тірка». Да. Це повинні подарувати цій бабі, 
шо приймала роди ́. [Чи запрошували бабу на хрещен-
ня?] Було так, шо просили, а було так, шо не просили. 
Як хто собі хтів, так робив. [Чи запрошували бабу, яка 
приймала пологи, на весілля?] Хто хтів, той просив. 
Вона собі шо мала, то несла на весілля молодим цим 
же. А вони їй тоже шось дарували, молоді. 

РОДИНИ  Хто шо мав, то то ніс. Саме більше несли тако-
го – хліб. То саме більше йшли довідувацця, то несли 
хліб. А більше я не знаю. Тіко жінки, тіко жінки [йшли 
провідувати]. [...] [Чи могла прийти провідувати жін-
ка, яка мала менструацію?] Нє, не могла. Казали, не 
має права такій жінці, бо це називаєцця «гразна жін-
ка». Тому вона не мала права йти. І до церкви, якшо 
в тебе рубашні є, ти не маєш права. Це називалося 
«рубашні». Ти не маєш права. Як зробилося її, вона, 
в весільний день рубашні в неї єсть, вона не має пра-
ва йти до церкви до шлюбу. Не має права. А потому, 
якшо хочеш взяти собі шлюб, то, пожалуста, бери собі 
і місяць, і два. Пішла – і їх взяли до шлюбу. Якшо хтіла 
брати шлюб. А як не хтіла, то так, шоб побиття, чи за-
ставляв. Колись не заставляли і тепер не заставляють. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Шість не́діль не по-
винна була вона [породілля] нікуди йти, поки дитину 
вхрестили, її вели до церкви, батюшка її вивів. Це ви-
водив. Вже вивів батюшка її, тоді вона може йти вже 
кругом. А  так вона не мала права нікуди, нікуди не 
мала права йти. По дворі могла, но дальше, за ворота, 
вона не мала йти. Не знаю, чому. Но казали так, шо 
не має права вийти. Тільки після шести неділь. Іде до 
церкви, сповідаєцця, і там вона вже собі, ну, шо вже 
там, батюшка її виводе і дитину, і всьо робить. [Чи од-
ночасно хрестять дитину і виводять матір?] Зразу. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  
[Кого могли брати за хрещених?] Кого собі хто хтів. 
Казали колись, шо рідних не брати, бо рідні і так ро-
дина, а брати чужих. То це вони будуть називатися як 
рідні, но чужих брати. А тепер хто собі як хоче, того і 
возьме. Всілякі брали. Тоже як хто хтів, так робив. Хто 
хтів, брав дві пари, хто хтів, брав тіко пару. Це собі 
як хто хтів, так робив. [Чи можна було брати одних 
хрещених до всіх дітей?] Не можна було такого. Так не 
можна було робити. [Чи чули ви про стрічних кумів?] 
Та було. Тоже казали так. Як, напрімєр, несуть дитину 
до хресту, кого побачили на дорозі – чи мужчину, чи 
женщіну, – то беруть чи за кума, чи за куму. Так собі 
казали, робили. Як хто хтів, так і робив, це таке. [...] 
Крижмо беруть. Крижмо – це таке, як маленьку дити-
ну хрестять, маленьке там воно, шість неділь, кладуть 
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на це крижмо дитину, і її гойдають на крижмі, цю ди-
тину, шоб воно не плакало, бо як буде плакати коло 
хресту, то буде плакати всьо своє життя. Так колись 
казали. А як не буде плакати, то буде добре тій дитині. 
[Що робили з крижмом після хрестин?] Клали, коли 
ховали, як помре, то клали у тру ́мло. То колись було, 
зберігали і клали в тру ́мло. То всьо було полотняне, а 
вона вже в полотнянім не ходила, то нашо воно?! То 
взяли, поклали в тру́мло  – та й таке було. [Чи свят-
кували хрещення?] Святкували. То родину просили, 
тільки ріднішу родину просили на хрестини. [Коли 
хрестять дитину, чи опускають її повністю у воду?] 
Нє, у нас зразу то так хрестили, шо батюшка брав і 
так її затикав, шоб вона ніби не захлинилася. А  по-
том уже подивилися, шо може захлиснутися дитина, 
то там вже так... То, напрімєр, як хрестили, і то тільки 
коси ттяли на голові. Да, ттяли коси. І якось батюшка 
взнавав... Як він взнавав, которий буде дужий? Якось 
там коси палив, то ті коси, і которі буде добрий, то ті 
коси будуть горіти, а которі не будуть добрі, шо бу-
дуть падати наниз, то буде гірше. То похресниця буде 
хворіти. Хрестик витинали на голові – коски як були, 
то витинає, як хресте батюшка,  – витинає хрестик. 
І тоді до свічки палит, о. Так було. То як в церкві хрес-
тив, ттяв ті коски, то всі бачили. Він не казав. Просто 
палив, а потому, як хто хтів, то питав як – чи добре, чи 
недобре, то він казав: «Якшо падають наниз  – недо-
бре, а якшо згоріли – то добре». Це для дитини добре, 
для похресниці. [Чи запрошували бабу на хрестини?] 
Просили. До кого вона хтіла, до того йшла, а до кого 
не хтіла, до того не йшла. Да. На хрестинах? Як хто 
хтів: хто подарував на блюзку, хто подарував хустку, 
хто подарував фартух, хто шо собі хтів. [Хто купував 
хрестик дитині?] Хрещені батьки. І платили за хрест, 
шо батюшка там хрестив, то хрещені батьки плати-
ли. [...] На хрестинах, як робили хрестини, то робила 
бабуня, як є, бо я так розказую, як за свою Надю, як 
Надю мою хрестили, дочку, то бабуня робила квіточ-
ки і казала: «Шоб були пишні, велишні, як квіточка на 
хрестинах». І  то йшли, і ті квіточки, ніби родина як 
приходила, то клала собі в образи, ті квіточки дуже 
довго зберігалися. Кожному, кожному давала, хто був 
на хрестинах. Бабуня кожному давала квіточку. Да, 
[та бабуня, яка приймала дитину]. Казала: «Шоб була 
пишна, велишна, як квіточка на хрестинах». І кожний 
зберігав цю квіточку. Які? Це вже, я буду казати, які 
вже осінню були, які вже породили восени – це геор-
гінія, ну, і які там вже були квітки. То вже такі робила 
квітки і дарували. І ще клали свячене, шоб було шось 
свячене – чи жито, саме більше жито клали свячене. 
Колись так було. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  [Хто перший раз купав 
дитину?] Бабця, та, яка приймала роди, яка прийма-
ла роди. [Чи додавала вона щось до купелі?] Хто його 
знає. Не бачила. Колись шо було? Колись був борщ 
такий, квашений, то може вляти борщу в воду, як ку-
пає дитину, кислого борщу. Може вляти в купіль, но 
небагато, там ложечку або півложечки, небагато, шоб 
дитині нічого не мішалось, шоб організм приймався 
до всього, но не мішав, шоб нічого не мішало, шоб мо-
гла все їсти, всьо робити. Да. То червоний, з буряка. 
Так колись квасили, колись не варили такого борщу, 
як зараз варять. Колись наквасять борщу, то три неді-
лі він кисне, а в місяць варю борщ з тих буряків. Отак 

було. І це кинула бурячок, більше не треба вже нічого, 
кинула бурячок, ніякої кислоти, нічого, затерла борщ 
і всьо. Повинен борщ бути затертим. Вжарила трош-
ки сала, як є сало, ті ж корочки, цибульки розтерла – 
все, борщ є. А як не мала чим затерти, сімня терла і 
цю юшечку процідила, залляла, і це такий був борщ. 
І всім добре було. І всьо було добре, і всьо було вкуснє. 
А зараз... 

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
Робили так: як не може ходити, то повинна прийти 
мамуня хрещена, і провести її від стола до порога три 
рази, а тоді пустити. Це три рази її провела і привела 
до стола, і встала коло порога, і кличе її, шоб вона при-
йшла, і та її взяла на руки. Це мамуня. І потому стала 
коло порога і кличе: «Ходи!». І вона поманеньку-по-
маненьку підходе. [...] Викидали нагору́. Закидали на-
гору і казали: «Мишка, мишка, на тобі костяний, а дай 
мені зілізний, шоб ніколи мене не болів зуб». Так всьо 
казали. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  [Чи чули Ви, щоб ди-
тину передавали крізь вікно?] Такого я не знаю. Но 
тільки знаю, що як хворіє дитина, то накривати цею 
хусткою, як брала шлюб мама, то батюшка зв’язує 
руки, то цею хусткою можна накривати дитину, то не 
буде боліти, так казали, шо не буде хворіти. Самперед 
був кір, потому шкарлятина. [Що робили, якщо дити-
на весь час плакала?] Таке тоже було, шось казали, но 
я не помню шо. Я вже не помню. [...] Як наврочили, 
то скидали вогонь, да. Ну, например, хто робив, чи 
мама, батько то ні, саме більше мама скидала вогонь 
і то робила. Хто хтів, то скидав вугляками. Вугляки, 
брали стаканчик води і ті щітали три рази по дев’їть 
раз, щітали ті вуглячки маленькі в стаканчікі. Якшо 
вони впали наспід, ті вуглячки, то дитина наврочена. 
А якшо вони зверха, то дитина не наврочена, а так – 
просто заболіла і всьо. Від одного до дев’їти  – і три 
рази по дев’їть. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  «Звідки 
я взявся?» – «Це Бог підкинув, це підкинув Бог, ти взя-
лася від Бога». Ніхто не знає як. Це тепер знають, бо 
тепер телевізори, тепер всьо, тепер знають. А колись 
так не було. [...] У нас ніби ніхто нічим не лякав. Ка-
зали, шо баба-яга прийде. Боялися баби-яги. Казали: 
«На город не йди, бо там баба-яга». 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Чи могло бути таке, що дитина по-
мирала нехрещеною?] Ну, такого не могло бути. Ста-
ралися вхрестити, бо воно дуже, кажуть, бідне там, 
дуже його не будуть поважати. То старалися всі вхрес-
тити дитину, поки не помре. І так було. Там саме хо-
вали, но воно дуже бідне. Дуже бідне і дуже ті батьки 
потому ходили і хрестили, і молилися, шоб воно було 
так, як треба. Но воно вже так не вийде. Як воно хре-
щене своїм хрестом, то воно хрещене. 

Записала Ю. Буйських 23 червня 2013 р.  
у с. Зяньківці Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  

від Со́пко (Швець) Надії Іванівни, 1949 р. н.

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА  [Чи чули Ви, що раніше 
жінки народжували вдома?] Ну. [Де Вас мама народи-
ла? Вдома?] Нє, вже був медпункт, наверноє. Я не знаю, 
да. А  я, то вже родила в роддомі. [...] Ну, якась була 
баба така повітуха, шо вона приймала роди. А так, я 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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не знаю. Це, може, мама вже розкаже. Но мама, тоже 
вже в нас така була фельдшерка, Муся її звали, і вона, 
був медпункт такій, і вона там родила, от.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Я не знаю, такого ніби не 
казали. Колись розказували таку байку, мама розка-
зувала, шо ійшов дідок такій старенькій і попросився 
на ніч, і каже: «Пустіт мине на ничь». А чоловік каже: 
«Нема як, бо жінка має родити».  – «Ну, ми десь під 
хатою чі де, ми периночуємо. Підночуємо». І тут вже, 
коли там  – рано чи вдосвіток,  – вже народився хло-
пець. І  один до другого каже: «Він,  – каже,  – в саме 
висілля він помре, цей хлопець. Він втопиця в своїй 
кирниці». Ну, і це, ну, вони сказали цему батькові, і 
вже як виходили, каже: «Ви дуже пильнуйте в день 
свадьби, дуже пильнуйте свого синка». Ну, вже тут 
всьо, весілля, всьо вже дуже готовляться, вже, ну, має 
бути свадьба. Ну, той батько вже цего хлопця думає: 
«Ну як я?». Взяв, забив шкурою оцю кирницю, шоб він 
туди не втопівся, в тій кирниці. І той хлопець підбіг 
до тої кирниці, і вона забита, і він на ту кирницю – і 
вмер, і всьо. Все равно його така, така доля, ну, такі 
люди були, шо це передбачіли і сказали цему батькові. 
Но така, видко, судьба цего хлопця, шо все равно він 
мав погибнути в день свадьби. Якійсь йшов, якісь ста-
рець десь, а хтів переночювати. І пириночював. І каже 
чоловік: «Я не маю як, бо в мене тут жінка має...». – 
«Нічого, ми, – каже, – під хатою чі де, чі в сінях пери-
ночюємо». І вони кажут, от каже: «Він родився, но він, 
в день свого висілля він помре». Таке перисказували.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  От були, були такиї бабки, шо 
відмовляют, були. Така у нас трохи, цигани були, На-
бомки, то така була баба Олюня, шо вона відмовляла 
і яйцем. І у Підлісному, ну, була така, я навіть ту маму 
свою возила туди, до тої баби. То вона помагала, по-
магала. І знаєте, знаєте, навіть і видно... Каже: «Твоя 
мама ше не помре, вона,  – каже,  – ше буде жити». 
А вона вже не могла, да я її машиною возила, думаю, 
голова єк боліла, чи то вітер який, чи то шо? І вона на 
їх і бачила: «Не волнуйся, – каже, – вона ше не помре». 
[Як називається хвороба, коли маленька дитина ви-
тягується і кричить, плаче?] Плакси. Да. Младєнчєскє, 
якшо маленьке, а вже послє – то вже більше. Он як ди-
тина злякаєця собаки, то-то собака вігавкає, шо воно 
ни буде, ніби переляк цей не буде її тримать, бо собака 
його вигавкає. А як то злякалося, то водили, ходили, 
носили тих дітей. Отої баби Олюні нема вже, Набом-
ки, така, казали, ше баба була, Тютя її називали. Та я 
тоже ходила до неї, шоб цим дітям відмовляла, вона 
відмовляла і приходила сама коли до хати. Ну, тако 
яєчком на голові, по голові качають, чи ножом, і цей, і 
моляця Богу, і так, і так чітают такі молитви, і так вони 
відмовляли. То в Підлісному казала: «Перипиши собі, 
ти й будеш знати, ти й будеш читати». – Но я шось ни 
пириписала, так і... Воно дуже моляця ці люди, так і... 
Наверно, десь вона, я не знаю, як її, шо вони так пред-
сказуют, шо вони вміют помагати людям. Не кажна ж 
людина буде, а є такі, шо вони помагают людям.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  [Чи казали у вас, що як іде 
жінка з дитиною маленькою і назустріч теж іде жін-
ка з дитиною маленькою, і вони зустрічаються, то не 
можна, щоб підіймала одна вище дитину?] Не знаю, не 
знаю я такого, но казали, що як жінка вроде дитину, 
то не можна іти ні до кириниці, нікуди. Доки дитини 

не охрестиш, доти не можна виходити ні на вулиці, 
ні до кирниці, ні периходити ні дороги, нічого, бо це, 
кажут, не можна, бо це людина, жінка, ніби не можна 
так периходити. Але чі воно так, чі нє? Тепер вже по-
чті кажна має кирницю на обійсті, то... А перше мало 
було криниців.

ВАГІТНА ЖІНКА  Ну, не знаю. Ну, казали, на вогонь не 
можна дивитьця і не можна в свято, наприклад, в не-
ділю чи якесь релігійне свято, не можна рубати нічого, 
бо може бути дитинка-калічка. То так казали, шо це не 
можна. В свято не можна шити, не можна такого ро-
бити, остерігатися такого. А так. Ну, і шо – в селі всьо 
роблят, а вже ж як там шось рубати, якусь кістку роз-
рубати м’яса чи шо, то вже остерігалася вже – чі хтось 
розрубає, чі в суботу має його підготовити так. Ну, так 
казали, що як злякається, то не можна рукою помаца-
тися, бо буде, каже, на дитинці значок. Чи жабу яку 
побачила, чи шо. Є таке. То на руці, то десь на нозі десь 
таке є, яке є якесь п’ятно. На лиці було  – злякалася 
чи вогню мама, чи шо – всьо лице було чєрвоним. Но 
та жінка померла. Вона молода, з піісят третього року, 
но померла. То мама її була шось злякалася, як була 
біремєнна: чи вогню, чи шо – і залапалася за лице, ти 
й водно лице було чирвоне. Чирвоне – нічим його не, 
ну, ну... настоящє червоне, отаке-во. Є шось, шось у 
народі є воно, в природі.

Записала Ю. Буйських 23 червня 2013 р.  
у с. Зяньківці Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  

від Ковальчук Євдокії Захарівни (К. Є.), 1919 р. н.,  
та Ляміної (Ковальчук) Катерини Степанівни (Л. К.), 

1939 р. н.

ПОЛОГИ  Л. К.: І мене ше бабка приймала. К. Є.: Ну, як 
родила: всі вдома, всі вдома, четверо дітей було, і всі 
вдома. Всі вдома родили і всі благополучно. Були такі 
бабоньки спиціально. Навіть була єдна коло мене че-
риз дорогу, де я жила. Бо це я в дочки, це я не в своїй 
хаті, моя хата тудио вищє, ой. Це я вже в дочки, бо я 
вже не можу. Ну, вже як начінаюця болі, то вже тоді 
йдеш за бабою, такею бабушкою, о. То двоє з єдною 
бабою, цю, та щє синка єдного, єдного з єдною бабою, 
а вже двоє проті з другою. Да поховала, ше чтири рокі 
було. Жалко, нехай би вона сестру мала, бо братив два 
є. А брати... Ну, ти й шо робила? Чикала собі доки, ди 
й вже тоді бире. Л. К.: Чекала, поки народиться дити-
на. К. Є.: Та й відбирає, та й пупець там чи шо. Шо я 
там бачу? Ай, вже добре, типер добре. [Чи могла вона 
повернути дитину, якщо та неправильно лежала?] То 
дуже трудно було! Було, ножкой, но то дуже трудно. 
Дуже тяжко, о. Але мої якось тако родилися благопо-
лучно. Ну, і троє зара. Колись ше таке було, шоб ше 
нихто не був чужий в хаті, шоб нихто не був чужий в 
хаті, а типер ро-о-одят і люди там хо-о-одят і, но ко-
лись, слава Богу, всі хорошо породилися і всі здорові.

ПУПОВИНА  К.  Є.:  Ну-у, такевим прядивом [пуповину 
перев’язували], но тільки треба, кажут, шоби як то є 
коноплі, але шо вже, де є коноплі такі, шо рано виби-
раюця, то як, шоб як хто чи не пирив’яже с тих коно-
пель тим прядівом, коноплі, ну, ви ж знаїте, які коно-
плі? І на них є таке зверху волоконечко, і воно виси-
хає, і як терниця треця, це волоконечко лишаєця і те. 
То як цим перив’яже хто, то кажут, шо ни буде дітей, 
о. А то вже як ти коноплі, шо під осінь бируця, та то 
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вже воно з усім’ям, не єднему зерно. [Нерозбірливо.] 
Я шо, знаю таке? Таке. Ну, два хлопчіки, хлопчіки мої 
в Яшківцях. [Чи зберігають пуповину після того, як 
вона відпаде?] Я шо там знаю, як воно, шо там [нероз-
бірливо] стіки років! Вже восьмідесят рок!

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  [Чи міг хтось передбачити 
долю дитини?] Л. К.: Нє, у нас такого не. К. Є.: Ой, шо 
я там, я такого помню?!

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  К. Є.: В чім купали? В дечь-
ках, дечькі такі були спеціальни деревляни. Скупали, 
повивали, маслом мастили дитинку, шоб воно було 
м’ягеньке трохи, шоб його не стягало. Всі виросли, 
і вже чтири рокі було тий дівчинці, як померла. [Чи 
лили в купіль кислий борщ?] Може, й було так. А я, 
думаєш, помню? 

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Миньківці
Записала О. Боряк 26 червня 2013 р.  

у с. Миньківці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 
 від Шляги Оксани Антонівни, 1947 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  «Беременна», «груба» колись казали. 
Я  згадала, бо у мене дев’ять років між дітьми, і моя 
мама вже була такого похилого віку. Я  тоже, можна 
сказать, пізно родила другого цього сина, в тридцять 
п’ять років, о. Та й мама хотіла, шоб я мала другу ди-
тину. Цього вибавила, старшого, а сусідка прийшла, та 
й шось вони там обидві говорять, а я вже була гру-
ба. «А онде вже груба твоя Оксана», – каже. Беремен-
на – це груба. «Вже, Тетяно, будеш бавити, бо груба». 
В свято не можна, не можна шити, не можна рубати, 
не можна погані слова говорити, не можна дивитись, 
задивлятись на когось, шоб не було похоже, бо, ка-
жуть, задивилась там на якогось каліку, на якогось 
дурненького, о. На таких людей не можна задивля-
тись. Ну, я знаю, шо ще?.. Не можна копати ногами, 
не можна тварини, кота копнути чи пса не можна. Ну, 
шити не можна, можна пришити язик. Якшо прирос-
ший язик, воно трапляється, о, то значить, шила шось 
у свято, або можуть очі бути закриті – пришила. Ру-
бати  – можна без пальчика родитись, якщо, кажуть, 
рубала шось у свято. Кривитися з когось – тоже так 
само, буде покривлене шось, буде без’язико говори-
ти, як, допустимо, хтось говорить «с-с-с-с-с-с...». Буде 
дитина твоя так говорити. Клясти не можна. Клясти 
взагалі не можна нікому, не тільки беременній. Ніко-
му. Ну, не можна, це дуже великий гріх. Завість, клядь-
ба – це дуже великий гріх. У фартушку повинна була 
іти наречена на весілля просити. В українській одежі 
обов’язково фартушок. «Припинда» [називається]. 
Ну, до одягу як додатково шось було – аксесуар. До літ-
ника, до спідниці любої. От синя спідниця, біленький 
фартух. До одягу було ше. Ну шо? Беременні одягали 
фартушок – прикривати, шоб не було. Тако підносили 
і вже не видно було випуклого живота. Так було за-
пнято. Запинка така була. З фартуха. З матерії. Запин-
ка, а то казали «припинда». А то запинка для беремен-
ної. [Чи вишивали цього фартуха?] Нє. Просто біла 
чи синя, будь-якого кольору запинку таку запинала 
беременна. Да. Це в ті роки, як мама моя ще ходила. 

Запинка тільки вдома, по селі, тако-о. А це не святко-
ва. Фартушок – святковий, а запинка – ні. [Чи одягала 
вагітна фартушок, коли йшла до церкви?] Ну, ну.

БАБА-ПОВИТУХА, ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Вона 
була старша. Вона десь була з вісімсот якогось року. 
Вона, у нас же ж були пани на землі, панські обістя, а 
вона служила у пана, і той сусід її засватав, вона десь з 
сусіднього села, вона не з нашого. Ну, десь з вісімсотих 
років. [Чи вона десь вчилася?] Нє. З вісімсотого року. 
Вона мала одну дочку. Ну, були такі люди, шо знали. 
Я не знаю, звідки й шо вчилися. [...] [Чи поважали по-
витуху?] Да. [Чи шанували її, кликали до себе?] А шо 
ж? Всі. Якщо народила, то через два дні, чи коли, якшо 
народжує у такі роки... Я  знаю, шо розказували, шо 
тато через два дні чи на другий день пішов купив да-
леко на базар, шо хліба то. А  якшо вдома всьо є, то 
того дня. Давали їй шо, вгощали. Хліб обов’язково, 
якусь хусточку, якесь, ну, якогось вина доброго пля-
шечку. Отаке давали. Може, і гроші давав хто. Чи вона 
брала, чи нє, а так давали. І в роддомах дарують пачку 
цукерків зараз. Ну, полотно, як є, а як нема, то хустин-
ку якусь таку, шоб бабка закрутилася. Не йшов до неї, 
вона приходила до породіллі. [Чи обдаровували пови-
туху на родинах або хрестинах?] Нє.

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА  Казали, шо в середу я родилась. 
В  червні. Ну, записана двадцять четвертого червня 
сорок сьомого року. Каже, мені сестра старша розка-
зувала, шо сапаємо з мамою город, а в сусідстві жила 
жінка, яка приймала пологи, нанашка. [Мама каже]: 
«Іди до нанашки, Гань, іди до нанашки, бо у мене дуже 
живіт болить». А вона понімала, розуміла всього того, 
тому шо їй було сімнадцять років чи вісімнадцять, 
до неї вже хлопці ходили, а колись хлопці ходили до 
хати, не під ворітьми стояли, а до хати. І вона знала, 
шо зараз буде дитина, будуть пеленки, це всьо. Вона 
постидалася, шо мама в сорок два роки буде родити 
ще дитину і каже: «Я не піду, іди до нанашки, вона 
тоже сапає город. Ой-ой-ой, дуже вже в мене живіт 
болить». Всьо – пішла вона. А у тої нанашки онучка 
того року, шо сестра, сапала з нею: «Нанашко, йдіть, 
бо у мами живіт вже болить». – «Та я сапаю, хай там 
трошки розроджується, а я зараз прийду, бо у сусід-
ству». – «Вже, – каже, – пішла нанашка до мами. А ми 
обі так кленемо, шоб не вродилося. Нашо воно? Вже 
було п’ятеро. Так кленем з Надею, не знаю... Прихо-
дить, каже: «Дівчинка родилась». Ну, нанашка там з 
нею була. Дівчинка вродилась. Ну, в хаті мама роди-
ла, бо ще з сорокового року, з тридцять сьомого се-
стри, то лізли за стріхи на горище і звідти дивились, 
бо мама дуже стогнала. То вони звідти дивилися, як 
мама родить. [...] Закопували. Під дерево пуповину 
закопували. Там десь закопана під деревом. А я знаю 
де? І важливо – от скільки я читала, шо під яке дерево 
іменно. А у нас я не знаю. Таким я не цікавилася. Десь 
закопували, не знаю. Я наймолодша була і не бачила.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД  Ходила [повитуха]. От, 
шо саме головне, шо нанашка і моя бабка була тоже 
нанашкою, татова мама, ну, вона померла в сороко-
вому році. За шо я хочу сказати, шо в мене був вари-
коз після родов і був тромбофіліт, я не ходила. В мене 
ноги були зовсім відняло, то мама казала: «От тобі 
докторі, я виродила п’ятеро, і ноги гладесенькі, ніде 
в мене нема, бо сказали, шо треба лежати». Тако було 

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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над ліжком, така рама зроблена, і кидали туди верету, 
і роділля лежала дев’ять день. Не спускала ніг. І  цяя 
приходила нанашка, вона її мацала за живіт там всьо 
і догори ноги підкладала, шоб були вище голови ноги, 
казали, бруд хай стікає, бруд. Хай стікає бруд. А я шо? 
В  лікарні родила, кажуть: «В  тебе нормальні роди 
були, можеш перейти». В нас каталки навіть не було. 
Я  перейшла, на другий день ноги відказало і всьо. 
Бруд пішов. От тобі ноги мої, як у каракатиці. Вона 
знала. Масаж робила. Масаж робила, мама казала, шо 
мастила мені ноги. На шось вище підкладали – і так 
від п’яти до низу, від п’яти до низу. Це так. Ну а як? 
Дев’ять днів не дозволяла. Може, і треба було встати, 
але не дозволяла. І ще, шо саме головне, я запам’ятала 
це, бо мама казала, така голодовка була, сорок сьомий 
рік, і, каже, пішов тато в сусіднє село на базар, купив 
буханя хліба за сто рублів і стакан цукру і, кажеться, 
ніби тій повитусі [поніс]. А  вона взяла ніж, врізала 
собі кусочок хліба і помастила цукром. «І се, – каже, – 
даш Антосі і дітям своїм». А  ті всі повитріщали очі, 
шо тато приніс буханку хліба. А він купив за то їй хліб 
і стакан цукру. А  вона, каже, врізала кусочок хліба. 
«А се, – каже, – даш Тетяні, чаю зігрієш і, – каже, – це і 
дітям даш». А собі помастила, посипала цукром.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  [Хто вперше купає дити-
ну, повитуха?] Да, всьо. І повиває. Ну, в чому купали? 
Хто як хоче в чому. В зіллі купали, навєрно. Ну, я своїх 
дітей не купала в зіллі. Не знаю. Тільки водичка і по-
солодила перший раз. Перший купіль я посолодила, 
шоб були діти мої солодкі для всіх. І воно так і є. Так 
і є. Я чуть-чуть посолодила. А так ніяк. Є такі люди, 
шо до сей пори купіль лагодять собі. Оця жінка, шо 
дев’яносто три роки, бере принесе мені м’яті, бо в 
мене м’яти нема. Ой, не було вже м’яти, не було вже 
цих нагіток, то знаєш, шо я зробила собі? «Мєтіль» 
казали. Верби зварила. Кажу: «А ви шо, не в шампуні 
миєте голову?» – «Я мию в шампуні, а ополіскую за-
вжди купільо, мітіллю, мітіль називається. Мітіллю 
я, – каже, – миюся, завжди полощу мітіллю». Чи м’ята, 
чи верба, чи люба трава. Коси сиві, такі як у всіх. Але 
те, шо живе довго і на жарі такій сапає, і в неї нема 
ні тиску, нічого. [Куди виливають воду з купелі?] Я не 
знаю. Я тоже лежала, чоловік мій виносив, я не знаю 
куда, після родов в мене тромбофлібід був, то я лежа-
ла довго. [Чи щось приказували?] Не знаю. Я таке не 
робила, не знаю.

РОДИНИ  Ідуть люди, але, кажуть, якщо жінка нечиста, 
вона не повинна йти, бо в дитини буде кошуля, каза-
ли, це чи золотуха, чи шо? Прищами буде дитину ски-
дати. Я це знала і я не йшла, якшо мені не треба було 
йти. І  так само, навєрно, до мене не приходили. Ну, 
як довго, поки жінка очиститься, тоді вона вже може 
прийти, а так не можна. І до церкви не можна. Роди-
ни були тільки після дев’яти днів, коли вже породілля 
встала. А якщо хтось приходив, то вона була, шоб їй 
ніхто не наврочив, вона була за веретами, за такими, 
ну, таке, я помню, ще й вдома в мене над ліжком було 
таке жердя, і там кидали верету, о. [Де дитинка була?] 
Ну, тоді я не знаю, я питала, шо це таке. А потом квітки 
чіпляли на то жердя. Я кажу, шо його не можна, а то, 
кажуть, як мама родила, то закривали. Це вже не при 
родах. Я вже пам’ятаю це жердя. Я питаюся, чого воно 
там. А такі колись в хаті чіпляли. Прикрашали квіт-
ками, шоб воно таке не стояло. Ну, і якщо спрасувати 

треба було якусь спідничку в складочки, то тоже мої 
дівчата там вішали, аби воно не зім’ялося десь. Бо ж 
праска була яка? Вуглі і тако – футь-футь, футь-футь. 
І так вугля горіло і прасували. Ну, раз в місяць могли 
те все зробити. І треба десь повісити було, шоб воно, 
такі каблучки були і спіднички вішали тоже на тих 
жердях. А я питала, чого це таке, то розказували, шо 
якшо мама родила, то застилювали цим. [Хто провід-
ував породіллю?] Старі більше, і в парі шоб були. Ну, 
приносили хто шо може. Хліб. З хлібом обов’язково. 
Хліб і там на пеленочку якусь. Хустиночку, якщо ді-
вчинка, то шаліночку. Це дуже було важно. А така хус-
точка шерстяна з квіточками. Навєрно, до мене носи-
ли [продукти], бо тоді голод був. Може, хтось шось і 
приніс таке з харчів. Ну, я не знаю. Це на родині такий 
був звичай, то це запрошували людей. Сестер рідних, 
рідненьких самих, і пару сусід, то вони тоді йшли. 
Називалося «наро ́дини», чи «родини». А тоді, вже як 
хрестили, то «хрестини». У неділю. Обов’язково. Тіль-
ки в неділю. В найближчу неділю, після дев’яти днів 
після пологів, тоді заходили, тоді вже тато пішов по-
просив, якщо мали звідкись пляшку якусь добути. Ну, 
аякже, такі слова говорили та і всьо. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  А на вивід – через 
шість тижнів, коли жінка чиста вже. Це таке в наро-
ді. А в природі вона може бути за тиждень чиста, але 
тільки через шість неділь. І  батюшка, він раньше не 
буде хрестити і виводу не буде робити. Хрестити може 
раньше дитину, а вивід раньше шести неділь він не 
може. Це таке. Закон чи шо, я не знаю. Ну, звичайно, 
брали [дитину на вивід], аякже ж.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  [Чи 
могла повитуха йти до церкви?] Я не знаю. Це треба 
старших людей кого спитати. Я не знаю такого, бо в 
мене не було виводу, мені не можна було хрестити ді-
тей, тайно хрещено. Навіть я за ворітьми стояла або 
далеко десь, шоб і не знали. Старшого в хаті [хрести-
ли], а меншого, то на його батьківщині  – Городок, є 
такий районний центр. Там костьол є, і там він хреще-
ний. В костьолі органи грали, а я плакала аж за воріть-
ми далеко. Досі я не католичка і безшлюбна, але його 
мама там була, в костьолі, попросила і так похрести-
ли. Мої діти – католики. Да, [чоловік був католиком]. 
Ну, це партія сказала. Не можна було мені, я була ко-
муністка. Я йому казала, бо він раз підстрікував, шо 
комуністи там таке, таке. А я кажу: «Моли Бога за них, 
бо хлопці були б православними». Немає вже. П’ять 
років вже як чоловіка немає. [...] А шо головне, це не 
в ті роки давні, а вже десь в п’ятдесятих роках, в шіст-
десятих, шо я вже пам’ятаю, тоді дуже важно було, 
бабка якщо є в хаті, бабуся своя, ну, свекруха ніби тої 
роділлі чи мама рідна, ну, в хаті, то се вже там хто шо 
приносив. Потом за столом такий був обряд, шо ко-
гось обирали одного: чи якусь дівчинку, як дівчинка, 
чи хлопчик, бабці на капці, казали. Окремо, шо там 
принесли для породіллі, а бабці на капці збирали там 
гроші. Хто дрібні копійки там давав, хто рублі ті, шо 
колись були, в общєм, все скидалися бабці на капці. 
Тоді бабка виносила додатково могорич. Ставила ще 
там випивку і ставила ще або калач який вона спекла. 
Це всі знали: якщо є бабка в хаті, бабуся цієї маленької 
дитинки, значить вона повинна шось окремо, без того, 
шо стіл злагоджений, окремо пригощати, бо будуть 
збирати гроші бабці на капці. А той, хто йшов збира-
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ти гроші бабці на капці, обов’язково ніс в руці букети 
квіточок. Якщо це в весні, то брали барвінок весь зе-
лений. От бєрємєнна ходить невістка, а вона, бабка, 
вже нарвала барвінку, засушила ще якихось квіточок, 
бо знає, шо родини будуть десь чи в жовтні, чи там 
десь в зимові місяці, а шо дати тій дитинці, чи хто там 
буде збирати бабці на капці значить. Це людина несе 
букетик. От, дайте бабці на капці з цими квіточками. 
Да, ходить з цим букетиком і просить бабці на капці. 
З  букетиком. Тримає у руці. Навєрно, на хрестинах. 
На хрестинах це було, навєрно. Так, так, на хрестинах. 
Це я знаю. Її [повитуху на хрестини] обов’язково за-
прошують. У нас вона була – сусідка, а десь дальше, то 
запрошують обов’язково. Так само, як і всі люди. А з 
чим вона може йти? Так само з чим там йдуть. Бабка 
ця домашня, хатна, заготовила цю квітку, бо знає, шо 
з квіткою будуть ходити. Ну, це таця, шо ходять зби-
рають гроші, а це квіточку носить. Шось воно озна-
чало, я не знаю шо. Чи шоб людина та новонароджена 
була така людяна, шоб чи цвіла, як квітка. Ну, не знаю, 
з чим це зв’язано в народі. Ну, з квіточкою повинен 
ходити збирати бабці на капці. Хатна бабця. Шо нана-
шка може знати – хто коли дитину народить, питаться 
в людей. Вона ж не брала на облік так, як зараз. Може, 
давніше. Та бабка шо в хаті живе, колись старі жили з 
молодими, це зараз не хотять, а колись старі з молоди-
ми жили. І, припустимо, якщо я знала, шо моя неві-
стка буде родити у березні дитинку, то я у жовтні зро-
била собі квіточку, засушила квітки, бо ця має бути. 
Бо се буде в березні, бо се буде в лютому, бо се буде 
в січні. Тепер цього немає. Відійшло. Навіть весілля 
не таке, як колись було. Ну, років тридцять вже або і 
більше, навєрно. Може, і більше.

КОЛИСКА, ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ  
І  шо головне, шо потім цей букетик повинен бути у 
колисці дитини. Колиски були ще такі, з верби випле-
тена така, ну, кругла, еліпсовна така колисочка, і там 
прив’язаний цей букетик, шо ходив хтось, збирав баб-
ці на капці... Були такі прив’язані, гачок такий на стелі, 
і бабка гойдає, рипить та колиска. Я помню, до сусідки 
ходила, бо після мене вже не було нікого малих у нас 
дітей... бігало. Кажу: «А шо то квіточки прив’язані?» – 
«Це бабці на капці збирали». [...] Зубами відкушували 
[нігті]. До року. Це ж ніхто не стриг так. Зубами від-
кусували

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Нє, то як хрещєна мама, 
то йдуть несуть їй там вечерю. Да. А цій нанашці не 
носять. Нє. Вона просто була гінеколог і все. Кумам 
вечерю  – обов’язково це було, обов’язково. На Свя-
тий вечір було, до... навєрно, до шістидесятого року. 
Бо я ще мала, то тоже носила, обов’язково. Це було, 
в мисочку треба було кілька вареників поставити, з 
чим там мама варила, з капустою, як звичай, і з кар-
тошкою. Там п’ять-шість вареничків в мисочку, куті. 
Ну, канєшно [гарячих], а шо ж? І  цього, куті, голуб-
чик, як є, і таке – несли вечерю. У хустину обов’язково 
так складали. А були ще такі горнятка-двойнятка, то 
в горнятка можна було покласти. В одному – кутя, а 
в другому – вареники. І зав’язати тоже обов’язково в 
хустину. Горнятка мали ручечки, то так мати наказу-
вала, то так тримай, шоб було це, ручечка і хустин-
ка разом. Обов’язково в хустину зав’язано. Забирали 
горнятка назад. Да, [у цій самій хустині]. Давали: «До-
брий вечір, Святий вечір! Поздоровляємо з свята-

ми!». Отаке казали: «Прислали мама з татом, і я вече-
рю вам...» І всьо. Вона дає горіхів, насипає. А колись, 
Боже, як затарахкає горіхами! Це шось було, я не знаю. 

ПЕРЕДАВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО  Таке було, шо 
одна дитина народилася – померла, друга. А через ві-
кно, приходили люди, в яких гарно діти велись і не 
хворіли, то я помню, шо казали: «Ой, цюю пересаджу-
вали через вікно, і вона так вижила». Дитинка, яка вже 
третя, допустім, народилася, то треба було через вікно 
подати дитину цюю. Я це знаю. А якщо дитина дуже 
плакала: є так, шо народилося і дуже плаче, ну, вже і 
похрестили, бо, кажуть, як нехрещена, то плаче довго, 
шо нема ангела над ним, о. То на смітник виносили. 
Оце я тоже пам’ятаю. Кажуть, була така дівчинка чи 
хлопчик, шо дуже плакав, то виносили на смітник. 
А шо воно помагало, я не знаю. Ну, після того пере-
ставала дитина плакати. Да. Є таке в селі, шо вивозять 
сміття, о, і там таке позаростує все, то на смітник, 
кажуть, і там положили на якісь пельонки і воно там 
втихомирилося і вже не плакало вночі. А шо це таке, 
шо воно означало? Ну, таке було, шо на смітник, каже, 
виносили. І було таке, шо перепродували через вікно. 
А вони гроші давали, шо ніби купляли. Це чужий ха-
зяїн заходив до хати, а мама була надворі. І той хазяїн 
продав, а вона дала гроші. Чи той надворі купляв?.. 
Треба подумати, як це було. Нє, навєрно, вона прода-
ла чужій людині. Да, да. Перепродувались, таке було. 

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Коли народжується, вди-
хає дитина легені, коли... ніби тоді і ангел з’являється 
над нею і дарує судьбу. Но багато кажуть, шо судьба 
ще внутріутробно утворюється. От, скажем, поро-
ділля, сняться сни якісь, о, то кажуть вже, «навішки» 
колись казали, навішки дається, яка дитина буде. На-
тяки. Навішки у нас казали. Навішки. Сон дає наві-
шки, шо має бути там чи якась калічка народиться, чи 
гріх якійсь вона зробила. От, каже, от приснилося, шо 
дуже річка каламутна була і там дитинка плила. Ка-
жуть, «навішки». Це вже їй навішки дається, шо шось 
буде. Чи дитинка буде ненормальна, чи роди будуть з 
вадами якимось. Оце я тоже між людьми чула старши-
ми. [Чи дивилася повитуха у вікно, щоб пізнати долю 
дитини?] Не зазирала. От, кажуть, якшо родиться 
тако, ну, дитина, завше вона родиться вниз головою, 
так родиться дитина, а якшо вверх лицем, то нанашка 
знала, шо це буде повія. Якшо догори лицем родилась, 
то така буде. І ще: якшо на шиї замотана пуповина, то 
обов’язково повішається. Це так казали, ції нанашки 
бачили. І ще: якщо роди нормальні такі і дитина така, 
казали «жипова». Це знаєте, шо означає? Наче... така, 
о, жипове дитя родилось, о, буде хитрий, кажуть, там 
хлопець чи дівчина. От, кажуть, казала нанашка, жи-
пове вродилося, то значить буде хитре таке, буде таке 
розумне, таке-о буде, якшо жипове. А  як пчихне  – 
дорога стелиться в життя. Буде жити, буде щасливо 
жити. Оце да. Мій чихнув три рази, то тоже в роддо-
мі казали, о, дорога стелиться в життя. Добре. Якщо 
плаче дитина, коли хрестять, – це добре. Виплакує, ну, 
кажуть, шо добре, як плаче. Як не плаче, то недобре, а 
як плаче, то добре.

АБОРТ  Дуже великий [гріх]. Це неспасенний гріх. Де ж 
душу не вбий, а ти вбив, а ти вбив. [Чи могла пови-
туха робити аборт?] Навєрно, ні. Вона ж на життя. А в 
роддомі врач, то шо? І то, і то робить. 

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  Ще шо? Колись шили сорочеч-
ку. Беременна жінка, вона шила сорочечку дитині. 
Обов’язково. Це мама розказувала, шо якшо беремен-
на, вона повинна обов’язково пошити сорочечку тоді, 
коли ще ненародженій дитині. Зараз я згадаю з якого 
полотна. І коли починала шити сорочечку, не можна 
встати. Ну, як зачала, колись яка була, вдвоє складена, 
пришили, шоб ручечки запхати, розпашоночка така. 
Сіла шити і вший зараз. А чого? Коли мій брат кіль-
ка раз женився, одну лишив, другу лишив, третю ли-
шив, то тітка казала: «Тетяна, ти шила сорочечку, ти 
вставала: то встала, бо корова десь пішла, то встала 
не дошила, то це місця не може собі знайти. Це дуже 
важливо. Сіла шити сорочечку дитині і ти повинна її 
зшити за раз. Такий момент вибирай – або вечір, шо 
всі сплять, шоб ти нікуди не ходила». А мама цього не 
знала. І зшила, мала одного брата, і він не міг знайти 
собі долі. Це обов’язково. Ну, канєшно, вбирали, вби-
рали в цю сорочечку. Але ж мама не знала цього, шо 
не можна встати. А люди знали, шо якщо шиєш – на 
місці ший. Бо це доля, це, о. А мама каже: «Так, так». 
Я шила, тут крикнули, іди корову заганяй, чи там шо, 
і я покинула, а потім дошила. От того він не міг собі 
долі знайти. На одному місці не всидить. І роботу там 
робив  – лишив, там робив  – лишив. [Чи зналавона, 
хто юуде? Чи хлопчик буде, чи дівчинка?] Вона не зна-
ла. А дівчинці, то шо? Так само. Треба мати стабіль-
ність в чомусь. Оце такий народний. Чи це народний 
заговор, чи це прикмета така, чи шо? Я не знаю. Але 
потом я знала. Ця бабка приходила до мене: «От ба-
чиш, не може твій Василь на місці – то там робив, ли-
шив, то там, там оженився, то там оженився. А треба 
сорочечку шити не вставая, як сіла, ну, скільки тут 
шити тако-о». Вбирали, бо то з чого були ті сорочеч-
ки? Випрали і знов вбрали. Вона така розпашоночка 
довгенька, докупи зшила полотно, на головку виріза-
ла і рукавчики, не було рукава. Це перша сорочечка.

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  Сповивали. Ну, я своїх ще 
сповивала. Ну да. Воно довше спить. А зараз шо? Руч-
ки, воздух який пройшов, здригнуло і вже плаче. Чи 
онукі своїй казала: «Треба руки прив’язувати. І воно 
нассеться, і буде спати. Повиток такий був. Да, з того 
самого [робили]. Довша пеленка така, вузенько розрі-
зали і такий – «повиток» називали. Довгий, шоб кілька 
раз обматати і туди підопхати, туди підспід, де нож-
ки. Я  ще вповивала. А  мене вповивали в мішковину. 
Така була грубенька, аж врізалася. Ну, аякже. Такі роки 
були. Така була бідність, шо взагалі. Мішковиною і тіс-
но сповивали, шоб не плакало, бо треба робити шось. 
Ну, шо, мама в червні, в общем, в серпні, я знаю, чи в 
травні, в кінці травня, посапала город, цих дев’ять днів 
полежала, а в серпні вже жала на полі і брала мене під 
ції копиці. І дала поссати, і всьо. Ну, я ссала три роки. 
Я  ще помню. В  мішку мене несла на поле. Я  вже це 
пам’ятаю. Я плакала і казала: «Мамо, ходіть уже, шоб 
під копичечку туда, хоч чуть-чуть ну поссу».

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Там не було шо ссать. А шо вже 
три роки... Мама так наїлася, шоб дуже молоко прибу-
вало? Ну, просто зараз пустушки є, чи шо? А я засипля-
ла, якщо сисечку полижу, і так знов засну. Там давали 
ще шо дитині: цукор і хліб, м’якушку. І зав’язували у 
полотнинку таку. І таке, шоб і не... якраз гулька така 
велика, і так і замісь пустушки було. Але якщо я його 
викинула, а тісно повита, та й плачу знов. Та й знов 

прийшла, послинила, запхала. А як я така була, шо бі-
гала вже, то й просила, шоб мама підійшла. Чи вже на 
сон мене клонило, чи шо, та й трошки поссала. Мамі 
було легше в тім, шо вона не могла забеременіть. Бо 
в мене всі через три роки родилися ті діти. Да, так у 
мами моєї було. Я так собі думаю. Так воно і було, бо 
в мене всі родилися тридцять перший, тридцять чет-
вертий, тридцять сьомий, сороковий. Коли тато був 
на фронті, прийшов – і мама була слаба ще, а я сорок 
сьомого, через сім років. То, навєрно, шось таке було. 
Я  так собі здогадуюсь, шо мама давала, шоб більше 
прилив цей був молочний. Я помню, в мішку на пле-
чах несли.

«ПОСТРИЖИНИ»  У рік обов’язково, перед роком чи піс-
ля року стригли дітей. Чи там було шо, чи не було, але 
таке повинно бути. І то волоссячко збирали, і десь за 
іконку ставили. Таке я тоже знаю. Ну, хочеш – спали. Не 
можна викидати. Не можна взагалі. Колись і дівчинку 
чесали, гребінчик такий, і люди як чешуть, то не можна 
на вітер кидати волосся. Того шо, кажуть, пташка під-
німе і зробить гніздечко, і буде голова боліти.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Ну, 
колись стидалися навіть таке запитувати. Ну, казали 
в капусті знайшли, чи шо? Но я була беременна, то 
хлопчикові був дев’ятий рік, старшому, і я собі тако: 
«Тут дівчинка є або хлопчик». – «А як він туда заліз?» 
Я  кажу: «Я  пила воду і там була така мікробка. Я її 
спила, воно там росте». А він каже: «А тато нащо?» А я 
кажу: «Шоб дрова рубав, воду носив». Ну, він тоді вже 
шось кумекав. А зараз в дев’ять років спитати, то він 
вже всьо знає, того шо по телевізорі  – всьо знає, як 
може бути. А він так чого не знав? Він не общався з 
дітьми, ніде не грався. Бо якби з старшими хлопчи-
ками грався, то там між ними є розмови всякі. Він би 
знав. А так він просто собі подумав: «А нашо тато?». 
[...] Гадюками. Мене, наприклад, лякали, шоб я огірки 
не м’яла, не бігала вже така велика, казали, гадюки є в 
огірках. Да, я боялася гадюк. Я боялася літака. Я знаю, 
летить літак... Чого я боялася? Того шо в той період, 
коли я була мала, то саме воєнні всі спогади були: як 
літаки летіли, як хати спалювали, і того я це сприйма-
ла за шось таке страшнеє. Як літак летить, то я так, на 
півдороги вертаюся додому, а не до того, куди я шла. 
І ви знаєте, я не раз думала. У нас на вулиці було всьо-
го два колодязі. І один був просто дзюрка така. Дира, і 
кожний йшов собі з своїм мотузком по воду. І той мо-
тузок спускали і витягували. І дітей стільки на вулиці 
виросло, і ніхто туда не ліз, і ніхто не втопився. А по-
том уже цибрину зробили. А так не було цибрини. Ну, 
така каменюка велика, видовбана дира і туда шмарга-
ли тими мотузками. Тільки гадюками в огірках.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Чи могла повитуха похрестити ди-
тину, якщо та помирала?] Могла. Молитву вичитала. 
Ну да. Не йшли, бо колись батюшка був один на ба-
гато сіл, о. А якшо нежива дитина родилася, то нана-
шка молитву вичитала – і так і поховали. На цвинтарі. 
Ну а де? Воно було молитовне. [Чи хреста на могилі 
ставили?] Ну аякже. [Яке ім’я давали?] Марія – якщо 
дівчинка. Іван – [хлопчику]. Да. Обов’язково. Марія – 
якщо дівчинка і Іван – хлопчика. [Як називали вики-
день?] Не знаю. Таке я не знаю. Можна поминати все. 
В церкві називається «младєнєц». Якщо навіть не на-
званий. Младєнєц.
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с. Мушкутинці
Записала Ю. Буйських 25 червня 2013 р. 

 у с. Мушкутинці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  
від Вишневської Зої Тимофіївни (В. З.), 1937 р. н.,  

та Вишневського Віктора (В. В.), 1959 р. н.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  В. З.: Колись я чула від лю-
дей старих, то чоловік старенькій такій ходив вечьо-
рами попід хати, немає де переспати, ти й ходив. Але 
жінку напало си, шо вже й родити. А він сив на присьпі 
під хату, ти й бачив, шо се має бути. І тая жінка вро-
дила вже хлопчика. А він в її периспав на присьбі, ти 
й рано її каже: «Якшо буде женився, то забійте кири-
ницю на подвір’ї, волов шкірою забійте, бо якшо буде 
вода, то він втопіця. У  той день, коли буде жениця, 
утопіця». Ну, ти й вже вони знали це все. Вігодували 
того сина і було висілля, і вони забили волову шкіру ту 
кірницю, шоб була вже закрита. І пішов дощь, і сплила 
си калабанька на сиридині, і він так писком втопився. 
А  сплилася вода на середині на тій шкірі, шо забіли. 
І він там такі втопився, такі втопися. Не в кірниці, а 
зате на кірниці, на тій воловій шкірі. То я таке чула, як 
люди старі розказували. Да, тако в полю робила з стар-
шіми людьми, та й тако хтось шось каже, ти й шось за-
помнилося такє. Бо так, шо всього, я ж не знаю, але так 
шось запомнила, як люди казали. То так було.

ПОЛОГИ, ПОВИТУХА  В.  З.: Родили. Була така бабка, 
до неї зверталися, і вона ходила до людей, відбирала 
ці діти і купала. І показувала як коло них ходити. Но 
дуже було голод, дуже ми їсти хтіли. Я була маленька 
тоди, я помню все це. Тая бабка Олька називалась. Моя 
мама родила при її руках тоже двоє, два хлопчіки. То 
було так. Аж докі я не народила, тож у больниці. Так 
я була вже на родні, шо вже в больницю брали. Дуже 
було трудно, голод був. Я з голоду була спухла, їсти не 
було шо, дуже ми страдали. [...] В. З.: Може, вона [по-
витуха долю] бачіла, но нікому не казала. Вона тоже 
жінка така, молилася, і дуже люди її любили, і дяку-
вали, і вона дуже тії діти шанувала, но померла. Я в 
неї на квартірі була, я не мала хати, не мала де жити, 
я була в неї на квартірі, то вона мині навіть дитину 
воспітувала трошкі. Шось три рокі я в неї була, потом 
почала строїтися, бо вже робила в колгоспі, там-о ви-
пісувала, шо могла, та й так та бабка померла, її нема. 
Але шо добра була людина на силі, вона така була тут. 
А потом, після неї, вже дали врачів на село, то тая вра-
чіха зо мною дружила, дуже вона була, ходила до мене, 
і вона так ходила, і цей син мій виріс, і я з нею дружіла, 
і з її чоловіком відалася, потом вонукі мої родилися, і 
вона все до мене прибігала. І як онукі, цяя сама мень-
ша вродилася, а невістка попала в больницю, а ма-
нюню, їй ше було дві недільки, додому привезли. Шо 
було робити з тов дитинов? Я покупаю, нагодую, воно 
спит, а я стою над колискою. Вона приходе до мене та 
й каже: «Шо ти так дивіса?» Я кажу: «Та ж не знаю, чи 
то дихає». – «Та воно здорове ́, ти й спит, ти й дихає, 
чьо ти? – каже. – Ти й сама сядь віддихни!» Вона дуже 
була добра, вона ше й зараз є, Степанівна, Свєта Сте-
панівна. Дуже добра вона була врачіха.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  В.  З.: Румянок [додавали 
в купіль]. Квітки були, тлустий [пишний] мацьок. Ро-
машка. Тлустий мацьок  – такій-во, невисокій росте. 
Тлустий. Тлустий мацьок. Вона в ньому купала. Діти 

в цім купаюця, вони поправляюця, виживают тіло. 
Котре не має дуже тіла, з цим купати – воно виживає. 
То вона всім купала діти. Ну, воно такє-во високє, си-
венькій цвіток, і такі-во листкі довгі, такі-во широкі 
і такі пухкі. Воно є скрізь! Усі трави є скрізь. Можна 
його найти.

МЕНСТРУАЦІЯ  В. З.: Тако було, шо. В мене такє було, 
і я до Голозубиці ходила до костьола. Ну, і думаю: 
«Ксьондз приїхав». А  ксьондзів тоди не було, рідко 
коли. Ну, як я вже в цей день не посповідаюся, а там 
вже ксьондза не буде. І знов я не буду, не мала коли, бо 
роботи – тяжко. А там така жінка була, шо ухажувала 
за ксьондзом. То беру її і кажу, шо такє, кажу, зо мно, 
і шо я маю робити, я хоч упосповідаця. Ну як я маю 
бути? А вона каже до мене: «Тако, дитино, чім ти є, в 
тим ти є, аби твоя душа була чиста – іди і сповідайся. 
А сего не віруй, – каже, – бо Ісус не дивиця на людину 
замащену, а на її гріх. Чи руки замащені, чи ноги, чи 
писок, чи шо. Аби гріх сказати, якій він в тебе є». Отак 
вона мині казала, вона вже померла, а так мині вона 
казала, так мині приходилось. Ну, кажут, шо дитина 
як маленька, шоб тая жінка не приходила, шо на ній є, 
бо того, шо вона дитину кидає прищями. Шо не мож-
на коло дитини сідати. То такє я чула, шо кажут, о. Але 
в нас такого не було, бо на дитині я не замічала нічого, 
то в нас такого не було.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  В. З.: Ну, кажуть, шо воно літає і кри-
чіт: «Хрісту!». А  хто чує, треба з стеблинкі зробити 
хрестик і підкинути вверх, догори йому хрестик. То 
воно, каже, вже йде собі в свою путь. То таке я чула. 
Але чи воно так, чи?.. Можна назвати, канєшно. Але 
хто знає ім’я яке? Хлопчик, може, дівчинка? Най Гос-
подь дає ім’я. [Чи називали, як дівчинка – то Єва, як 
хлопчик – то Адам?] Не чула я це. [Чи казали, що по-
трібно дати йому шматочок тканини з себе?] Шоби 
йому дати? Нє-а, тоже ни чула. Тилько хреста дати, 
шоб як підкинути догорі.

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Привороття Друге
Записала С. Маховська 28 червня 2013 р.  

у с. Привороття Друге Кам’янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл.  

від Микитюк Марії Григорівни, 1939 р. н.,  
та Мельник Катерини Яківни, 1946 р. н.,  

родом із с. Блищанівка Дунаєвецького р-ну 
Хмельницької обл.  

(у с. Привороття Друге мешкає з 1966 р.)

ВАГІТНА ЖІНКА, БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, 
ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), РОДИНИ, 
ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  «Беремєнна». [Чи кажуть 
«важка», «тяжка»?] Ні, ні. Такого я не чула. «Беремєн-
на» казали. [...] Ага, народжували. Та то бабка була 
така, повитуха. Спеціально в селі була така. Повитуха. 
За нею вже, вже схватки починаюцця в жінки, і вже за 
бабою біжать, і бабу привозять. Повитуха була. При-
ймала, казали, «приймала дитину». Ну, як було, як яке 
село. Було і дві, і три, і одна. Всіляко було. В якім селі. 
То баба-повитуха. [Чим баба-повитуха перерізала пу-

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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повину?] Не знаю. [Чи пуповину батькам віддавали?] 
Нє-а, мені не давали. [...] [Де давали дитяче місце?] 
Не знаю де. [...] [Куди баба виливала воду, коли руки 
мила?] Тоже не знаю. Я знаю, шо від мерця треба лить 
під дерево, шоб не ходити. [...] [Хто першим міг про-
відати породіллю?] Чоловік. Ну, то треба шось мати, 
шоб, кажуть, дитина не була гола. Так казали перше. 
Чи платочок, чи гроші даєцця, чи з хлібом – будь-шо, 
шоб з чимось прийти. [...] [Чи могли бабу-повитуху 
запрошувати на хрестини?] Не знаю, у нас не запро-
шували. [Як віддячували бабі-повитусі?] Та то вже 
платили гроші чи шось там дали, чи матеріал?.. То 
шось там давали. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Було, 
дочко, багато [дітей]. Було, вони всі не виживали. Ко-
тре слабеньке вродилось, то померло. В моє маминої 
сестри було шіснадцять, а вижило усього п’ятеро-
шестеро, а то всі повмирали. Абортів не робили, то... 
[...] [Які раніше імена давали дітям?] Так, як тепер, – 
Штефан, Іван, Гаврило, Данило, Манька, Ганька, Єв-
доха, Палагна, ну а шо ж? Казали, старалися, шо треба 
назвати, як мама називаєцця, дитину, тоді вони не бу-
дуть вмирати. [А хлопчика], то як батько. [Не казали, 
що якщо в сім’ї помирають діти, то не можна одним 
іменем називати?] Казали. Казали. Як одного назвали, 
то не можна вже другого називати цим самим ім’ям.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Сорок днів. Сорок 
днів вона нікуда не повинна виходити, із хати навіть. 
Казали, шо вона на перехід врєдна – якшо вона пере-
йде, то шастя не буде у неї. [Як називають жінку після 
пологів?] Не знаю, я не скажу тобі. Ну, то ж так, як пер-
ше було, шо жінка до сорока днів, вона очищаєцця, а 
після сорока днів, вже тоді несуть дитину в церкву вмо-
литвувати, а потім вже можна. То, як кажуть, батюшка 
читає вивід. То вже як батюшка прочитав їй вивід, то 
вже вона має право і віходити, і так. А так, то нема, не 
треба їй виходити. То вона нечиста, не треба їй. 

МЕНСТРУАЦІЯ  Це не до жінки, а до дитини не можна 
іти, котра гразна. Це, розумієш, як менструація в неї. 
Це дитину одразу кидає в прищі. То як алергія зараз. 
Не можна іти, пока вона в молитву внесе. [Що роби-
ли, якщо вже гразна жінка прийшла?] То, кажуть, шо 
дитина вже повкидає. То перше трави варили. Череду 
варили, ше якісь там трави були по тих горбах, варили 
та й купали дитину. А  ше шо казали, якшо в неї ше 
менструація, то шоб вона прийшла, сказала, призна-
лася і взяла з себе сорочку спідню (перше в сорочках 
ходили, бо ж зара ніхто не ходить), принести і в тій со-
рочці поставити ту купіль, де дитину купають, шоб в 
тій сорочці. Шоб сорочку поставити туда гразну. І ди-
тину купати в тій сорочці. То ше перше казали. Має 
признатися, шо вона гразна. Принесла з себе сорочку, 
гразну сорочку, вимащену цєю кров’ю, і шоб батьки 
скупали ту дитину. Ну, в купіль сорочку поставити і 
помити дитину. 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  [Чи чули щось про стрічних кумів?] 
Ні, не чула. [Кого у вас брали за кумів?] Ну, як кого 
виходило. Старалися брати своїх. Своїх старалися, з 
рідних, брати. [Скільки пар кумів у вас беруть?] Хто 
скіки вже получаєцця. Но саме головні, то це перша 
пара. Це вже батьки хрещені. А  то вже так, зібрати 
родину. [Чи можна було брати одних кумів до всіх ді-
тей?] Таке не знаю. Не було такого. Різні куми брали. 

І брали пару старих, і пару молодих. То другі – хлопець 
і дівчина. Я не знаю чого. Було таке. Кажуть: «криж-
мо [брати]». Це то здоровецькі такі, шо... Простинь 
чи шось таке. А  потому дитя кладуть, берут чотири 
кінці... Тільки біле, шоб біла була простинь, шоб біле 
було. Більшість, шоб біле було всьо. А обично, у нас 
ще кажуть, шо перші, де ідуть перші куми, шо перший 
раз вони ідут, то тільки біле, обов’язково. І берут за 
чотири кінці, і розстелюют ці крижма, кладут дитятко 
туда, і тоді вже батюшка там хрестить. [...] [Чи у вас 
повністю дитину опускають у воду?] Да. У  нас зара 
повінстю. Аякже, хрестини роблять. [...] Перше таке 
готували: голубці, капуста там, холодець. А зара вже, 
сучасне, то то все роблять. То і по ресторанах. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Баба ця, повитуха, [купа-
ла]. Вона зразу, воно вродилося, вона його помила, 
дала мамі плекати дитину. Самперед вона, баба, подає 
дитину мамі, та погодувала груддю  – плекати. [Хто 
купав, коли не було вже повитухи?] Ну, то так, мама 
купає сама. Кидали квіти, ручку чи карандаш – шоб 
грамотний був дуже, шоб грамотна дитина була. Квіт-
ки кидали і чи ручку, чи карандаш. То се таке в мене 
свекруха робила. Це вона купала і сама приходила. 
Я вже з бо́льниці прийшла, то дитина була помита. То 
перше тримали девіть днів. Не так, як тепер. І з пер-
шої, всьо время із купелі воду лляли десь під дерево, 
шоб не ходили по ньому. Я не знаю, чо так, заведено 
так споконвіків то під дерево лляти, шоб не топтати. 

«ПОСТРИЖИНИ», ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  А  то 
через рік. Через рік мама. Да, у мене невістка сама 
стригла. І ко́сочки тримає до сеї пори. Вже він в армії, 
а вона ще тримає. Я  не знаю, для чого. Вони в неї в 
платочку зав’язані, то тримає. [Хто стриг перший раз 
ваших дітей?] Чоловік стриг. [Чи казали, що хреще-
ні мають стригти дитину?] Нє, такого я не знаю. По-
вністю, повністю [стригти]. Кажуть, шоб коси росли 
файні. Ага, ага. [Чи в рік дитині щось дарували?] Ну, 
це вже таке, хрещені батьки, якшо мають бажання, то 
приходять, шоб там, дарують дитині. [...] То перше ки-
дали нагору. Казали: «Мишко, мишко, на тобі кістя-
ний, мені дай золотий». Так. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  А  оце-во на Різдво бать-
ки дитини несуть вечеру до хрещених батьків. Ну, то 
все варицця, пшениця, то на Святий вечір вечерають, 
то пшениця, в ми ́счині колач і три голубці, три варе-
нички і подарочок для дитини, шо зара, це вже несе 
якийсь братик, як є, чи сусіду взяли. Це до хрещених 
батьків несуть. А  батьки ті хрещені вже обмінюют. 
Пшеничка то та є, а то обмінюють варенички  – свої 
ставлят, ті забирают. І колачик обмінюют. Вони обмі-
нюют і там вже дитині який подарочок дают, і сему, 
шо приніс вечеру, тоже дають гроші, шо заплатили 
за то, шо він ходив. «Кутя», «кутя». Тільки з пшениці. 
Я не знаю, це зараз вже в нас з рису варат, а то тільки з 
пшениці. Мак, мід, горішки. Я знаю, шо ще?.. Халву я 
ще люблю кидати. Як хто хоче. Ну, на вечерю роблять, 
і хто, як має бажання, то і в піст. Не їсти в піст жир-
ного, то пшеничку. В общем, у пости. Ну, це вже так 
старі люди. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  [Від чого раніше діти 
помирали?] А хто раніше діагноз ставив? То було там, 
як кричать, до примови носили. А се якісь такі, ніби, у 
нас навіть по тій стороні дядько, він шось шепче, віск 
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виливає, яйці. Там десь. То казали «до примови», шеп-
туха якась-то. Я в це не вірила і не вірю, і не ходила, і 
не хожу. Карти і ці, всю єрунду цю, я на це не реагірую. 
[...] Ну, то ж перев’язували руку чорною ниткою. Чор-
ною ниткою, бо червоною, то кажуть, то вона здви-
нецця, кажуть, а то чорною. І хрестик на шиї, водичка 
свячена. Зіллям підкурити свяченим. [Чи були в селі 
погані жінки, чоловіки?] Було. Чо ні? Кажуть, шо на-
врочили. Було. Кажуть, шо когось такі... 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Ну, то 
ж як обично: то в капусті, то лелека приніс. Сучасні 
діти, вони вже на це не реагірують: «Шо ти мене об-
манюєш?». [...] Ну, то я обично «бабай». А я там знаю? 
Я сама не знаю шо. Так, як в казках говорять, дід, чи 
шо? Я сама не знаю, шо воно. Кажу, шо бабай прийде 
да забе ́ре. А у мене то ще таке було, шо не слухався, 
то брала тако палку, закладала на палку шапку і клала 
в вікно, і казала: «Бачиш, дядько прийшов за тобою. 
Будеш слухацця? Зара забере тебе». Лякали циганами, 
всім. А так, аби ти, чим можу, тим лякаю. 

с. Слобідка-Кульчієвецька
Записала Л. Артюх 26 червня 1981 р.  

у с. Слобідка-Кульчієвецька  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

від Шмеляк Лукерії Пилипівни, 1902 р. н. 

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ Баба приймала дитину. На 
2–3 день ще приходила провідати, помогти по госпо-
дарству. [...] Одвідували. «Родини» [називали]. Жінки 
приносили курку, миску муки на другий день, несли 
одну пляшку горілки на всіх. Тепер ідуть і чоловіки, і 
дівчата, і жінки. П’ють як на весілля.

ХРЕСТИНИ, КУМИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Хрестини через 
6 неділь, у той же день матір виводили. А до церкви 
несла хліб, та, котра виводилась. Віддавала попо-
ві. Тепер хрестини не гуляють, хрестять потихеньку. 
Кумів і тепер беруть. Колачів не пекли. Хліб або торт 
несуть на хрестини. Квітки тепер нема, а колись баба 
в’язала. [...] Брали 2–3–6 пар кумів. Записувалась одна 
пара. Прикумів не було. Хлопчика тримав до христа 
кум, дівчину – кума. Кум і кума купували по крижму, 
несли по одному хлібу кожний до хати. [...] Готували 
стіл: борщ, капуста, голубці, вареники, у багатих  – 
ги ́шки. Сливки ставили. Макарану не було. Лемішку, 
мамалижку не робили. Тепер готують салати, капус-
ту, голубці, холодець, котлети, м’ясо, макаран, багато 
солодкого. [...] Волос після першої стрижки не мож-
на кидати, бо пташка візьме на гніздо, і голова буде 
боліти, а волосся ховали. А пізніше, у другі стрижки, 
волосся палили. 

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Шрубків
Записала О. Боряк 23 червня 2013 р.  

у с. Шрубків Летичівського р-ну Хмельницької обл.  
від Ястремської Ганни Данилівни, 1939 р. н. 

БАБА-ПОВИТУХА, БАБА-ПОВИТУХА  – ЦІЛИТЕЛЬ-
КА, ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Одна другій по-
магали. Вдома були баби-повитухи такі. Бабці були 

такі – повитухи. Да, повитушка. Да, повитушка була 
бабця. О, і це її вже гукали. Вона вже прийняла роди, 
вже всьо там зробила, ту дитинку общупала, сповила 
і всьо. Це така була бабця. А  породілля лежала. Ну, 
колись не було, колись люди були кріпкі, не були такі, 
як зараз. То у лікарні лежить бідне, поки сохранить, 
після лікарні. А колись ні – встав та пішов, на п’ятий 
чи на шостий день. І ця дитина, от я сама, по мами-
них розказах, родилася я першого травня. Посчітай-
те, скільки вже мені було, була вже картопля, на осінь 
копали. І  я вже лежала ссала цей буряк, чи шо там 
дали в рот, через марлю. І крепка виросла. Велике, ве-
лике було село, бо воно було згонене докупи. Скіль-
ки було сіл, велике село було. В одному кінці, знаю, 
якась баба Павлиха була, а в другому – друга, може, 
там якась третя? Я за свій кінець знаю. Була одна баба 
Павлиха. Баба Павлиха. Вона стара вже була, стара. 
Ну, десь сама по собі знала. Давала зілля, знала, яке 
дати. Знала, ну, всьо знала. [Чи були у неї діти?] Були. 
Вчилася, як народжувала. Були і діти в неї, і вона 
дуже багатенько прожила, десь до дев’яносто одного 
чи двох років вона прожила. Бо я її помню старою-
старою. Старою-старою. [...] Ну, аякже, кому треба, 
гукнули. І  ще вміла вона відшептувати, відлякувати 
все це. Оце вона вміла. [...] Ну, хто шо давав. Тоді хто 
дасть гроші, хто гарну буханку хліба дасть додому їй. 
[Коли? Одразу після пологів?] Ну да, да. Я ж кажу, хто 
шо мав. [Чи обдаровували повитуху на хрестинах?] 
Просили і дарували її. Ну, давали на блузочку, хус-
тинку і хлібинку.

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  От я не по-
мню. Зілля вона [повитуха] законно несла. Ну, не 
знаю. Для дівчинки іначе, для хлопчика іначе. Ну, все 
одно. От дівчинку купали, я знаю, в таких якихось 
зіллях купали, якісь кудрявці були, якісь, старалися 
ото в півонії, як є в цей період. А так, от не можу запо-
мнити. А тоді, вже від Нового року, вже сорок сьомий 
рік, то вже больниці начались. Ну як? Як прийшла, шо 
дитина вже, води відійшли, вона старалась скоренько 
забрати, а тоді перехрестила. [...] Навєрно, відривала 
її або ножниці. Ножниці не брали. А  може, роділля 
сама рвала. Не знаю. Не знаю. Оце не буду брехати, 
бо не знаю. [...] Ну, прикопували. Під родючим гар-
ним деревом. Якшо дівчинка – то під калиною, якшо 
хлопчик – то під якимось іншим деревом. Ну, хлоп-
чик, то це дуб, таке о, а дівчинка – це калина, жіночий 
род. Ну да, жіночий рід це. Відімо, відімо, впливало. 
Ну, в якусь ганчірочку [загортали], так же не хльоп-
нули його.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Тоже дитинку купали, 
то ту воду не виливали тако, під ноги, а в таке місце, 
шоб ніхто не ступав, нічого. І тоже під гарне деревце. 
Нє, нє. Не туди вже. Виливали в гарне місце, бо це ж 
називався «купель». Купель. А тепер є ванна, то туди 
виллють, шоб ніхто ніде, бо це ж «купель» називався. 
Купали в квіточках, в зіллі. Ну, я ж вам кажу. В  ку-
дрявці купали дівчинку, там як є півонія така гарна, то 
ложили... Ой, як це називається, воно низеньке росте, 
дуже пахнюще?.. Чебрець! Отаке о купали. Не можна 
[воду з купелі виливати після заходу сонця]. Не скажу, 
не знаю. Але до заходу сонця. Воно так, як по секре-
ту, зібратись не по сєкрєту, а по всьому цьому ділу, то 
після сонця нічого не виносять з хати, не виливають. 
І як метуть хату, то вже надвір не вимітають. Заміта-

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ють до столу. Бо то вітається, вимітаєш все добро. Ну, 
так колись казали. [Чи Ви тепер таке кажете своїм ді-
тям?] Кажу. А вони слухають? Казала і кажу. Вони те-
пер умніші за нас. Вони багато читають. Всякі є такі, 
шо пишуть в газети, старі, такі, як я, шо вона більше 
ще всього знає. Ну, ото так якось сниться мені. Я со-
рок сьомого року, то я вже була, це вже був тридцять 
дев’ятий, сороковий, сорок перший, сорок другий, со-
рок третій, сорок четвертий, сорок п’ятий, сорок шос-
тий, сорок сьомий. Це вже мені було дев’ять років. Це 
вже я була старенька.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  [Чи давала повитуха ім’я ди-
тині?] Нє. Давали в церкві тоді ще. Вона старенька 
така була. Не йшла ні по ім’я, нікуди вона не йшла. 
Називала ще до цеї, називала точно церква. А  тоді 
вже люди самі собі давали ім’я. А  тоді, то церква  
давала ім’я.

РОДИНИ  До породіллі йшли це вже тако, як з тиждень, 
тоді йшли. Ну, це пачка... чи цукерок взяла, ще чого-
небудь і особєнно кусочок [тканини] чи хустинку, 
чи як такий гарний крамець є. Це ішли до породіллі. 
Додому йшли. До породіллі. Я  її навідаю. Пішли до 
породіллі. Як є якась бурячанка чи шо, то ця господи-
ня поставила там на стіл яку шкварку чи яєць. Друзі 
ішли. Родина шла. [Чи були це одружені чи неодру-
жені?] Не мало, не було значення. [Чи могли прийти 
молодші подруги?] Да. Обов’язково [щось приноси-
ли]. Так не йшли. З  їстівного шо тоді? Ну, я ж кажу, 
коржики. [Чи несли яйця, борошно?] Нє, нє, нє. Не 
брали цього. Ну, так я помню, желали щастя, здоров’я 
цій дитині, і де дитинка лежить, клали коло неї гроші. 
Законно. Клали гроші. [Чи показували їм дитинку?] 
Ну а як! Породілля вже на ногах була. [Чи була пови-
туха на родинах?] Аякже. Як гарна баба, шо понімала, 
то приходила.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  До виводу. Дві неді-
лі до виводу. Ну, не знаю. Оце то я вам не скажу. [Чи 
казали, що жінка «сира»?] Чула, чула таке. Казали. Ну, 
до виводу, це не всі йшли до виводу. Як я піду було до 
виводу, як я сама була без нікого, без свекрухи, тільки 
з чоловіком? Треба і води принести, я... ще з роддому 
привезли, я до криниці пішла. То як я піду вже до ви-
воду, як я була вже за ворітьми? Ну, це вже ви пере-
чите закон. Ну да. Чого це вже я піду. Піп питається: 
«Ви шось їли? Давайте причащатися». – «Не буду, бо я 
їла». А як я скажу не їла? То кого я обманюю? Я сама 
себе обманюю. І некрасиво так. Кажен розумів собі, 
це вона знає, шо до виводу як піде, це вже дуже бого-
мільні були. То вона за ворота б не пішла, хай будь 
там шо. Нікуди, нікуди. Ото тільки по підвір’ї. Ото 
тільки по підвір’ї. Ну як? Шли вони в церкву, ішов 
чоловік. [Чи йшла повитуха?] Не йшла. Шов чоловік, 
шла мама, як була, йшов дідусь. Оце було. Брали [ди-
тину]. Ішли всі до виводу. Прийшли до церкви, ну, 
договорилися там з батюшкою, коли це там буде, тоді 
вже заходять. Та і всьо.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Це тепер беруть пару, а тоді бра-
ли багатенько. Перва пара, друга, третя. Багатенько 
брали цих пар кумів. Тоді, в те время, кілька кумів 
брали. А тепер беруть два – Кум і куму. А такий, на-
вєрноє, якийсь обичай був. А як на хрестини йшли, 
то подарунок і так несли тоді, шо-небудь несли. Ну 
шо? От іде, бере гарну... калач у магазині чи булку 

бере у магазині, вино чи горілку. Ну, шось, з голими 
руками ніяк не йшли. [...] А  вже від сорок сьомого 
року, я вже собі помню, ну, вже буйно все було. Ну, 
не те шикарне застілля всьо, ну, було. От родилась 
дитинка, несли до хреста, хрестили її. Ну, і приходи-
ли, робили маленьке застолля. Холодець з кісточкою 
собі, капуста, вінігрєт, таке о, знаєте, шо могли люди. 
Тако, не витребенювали, не було за що, дівчатка. [...] 
[Коли святкували хрестини?] Хто коли хтів. Хтів – в 
шість місяців. Паршиво спить дитина  – в дві неді-
лі робили хрестини. Хто в рік робив хрестини. [Чи 
було таке, що до сорока днів потрібно похрестити 
дитину?] Нє, нє, нє, нє, нє. Не було такого. Може, ще 
в давніші часи, ну, я не помню. Хто коли собі зміг, і 
тоді хрестили.

ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  І тоді вже кидали тако дві ми-
сочки, квіточки такі робили. Робила бабця. Не пови-
туха. Прімєрно, мама робила її. Нє, нє, нє. Своя баб-
ця робила. Хатня баба робила. Калина обязатєльно, 
барвінок обязатєльно, ну, там є ще якісь квіточки 
гарні. [Чи однаково, що для хлопчика, що для дівчин-
ки?] Да. То такі квіточки були. Од калини пару цих 
штучок і квіточки, як ще шось цвіте, шо ще квіточку 
якусь гарну зірвала і прив’язала туди. Оце тако, як сі-
дали за стіл, вже роздали, тоді вмочають цю квітку чи 
в горілку, чи у шо і один одному: «Хай росте пишне, 
величне, як оця квіточка в городі. Вмочили в горілку 
чи в вино і шуткували. Ну, як шуткували? От кумам 
наравилось, обмастив тебе, а ти ж не будеш кричать, 
сваритись, кума і кум, всі сидять. Такі шутки були. 
Ну, оце як квіточку вмочали, то кажуть: «Пишне ве-
личне, як та квіточка в городі. Пишна, велична, як та 
квіточка в городі». І приходили додому, і ця квіточка 
сохранялася дуже довго. Дуже довго. Я всєгда ложила 
де образки, там у куточку положила. А зараз прихо-
дять і кидають до поросят, шоб поросята водились. 
Тоді, в те время, кілька кумів брали. А тепер беруть 
два. Кум і куму. А  такий, навєрноє, якийсь обичай 
був. А  як на хрестини йшли, то подарунок і так не-
сли тоді, шо-небудь несли. Ну шо? От іде, бере гарну... 
калач у магазині чи булку бере у магазині, вино чи го-
рілку. Ну, шось, з голими руками ніяк не йшли. Щоб 
теж були пишні. Да. Це вже як хто. Ну, я цього ніколи 
не робила. Вона в нас лежала, лежала. Як їдуть, шось 
роблять, то вже воно сухе, ненужне, позгортала, шоб 
не валялось. Скільки там я була на тих хрестинах, 
мо[же], десять раз, мо[же], п’ятнадцять. Нє, то і одна 
другої не дочекала. Та полежала – забрала. Ту поло-
жила. Да, да. Всьо время давали. Тоді дуже соблюда-
ли цей обряд. А тепер. От сидять, тоді вже роздають 
квітку. Одну миску ставлять на черевички – кидаєш 
гроші, а одну – за хрестини – там собі кидаєш. Ну, от 
як воно, все кидають на квітку два рублі, чи копійки 
тоді було. В тарілочку. На столі стоїть. На столі одна і 
друга. Це кидаєш за квітку, а в цю кидаєш на черевич-
ки новорождьонному. То на букет, а то на черевички. 
[Гроші] ішли мамі. А якшо бабі попало за квітки, то 
баба сєйчас до магазіну, купила чи вина, чи чого, по-
ставила на стіл. Да, могли бабі дати. А те, шо на чере-
вички йшло дитині, вона не брала собі. Сєйчас кого 
послала. [Чи  ставила усім присутнім могорич?] Да, 
да. [Чи везли бабу додому з хрестин?] Нє. Це вже як 
весілля. Якшо останню дитину видаєш замуж, то вже 
тоді катали [батьків].
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с. Антонівка
Записала Ю. Буйських 26 червня 2013 р.  

у с. Антонівка Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
від Сливки Тетяни Миколаївни (С. Т.), 1965 р. н.,  
та Сливки Віктора Івановича (С. В.), 1964 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  С. Т.: Різати не можна, шіти не можна в 
свята. Якшо, от, пример, налякалася, пожар, не можна 
ні за шо руками хапатися. Це знаю, шо цьо... С. В.: На 
собі. С. Т.: На собі. Бо особенно, на похорон не мож-
на йти, вони й зараз такі традиції. До покойніка не 
можна вопще доторкатися. Воно йти можна на цево, 
не можна на дітей якихось, дітей таких дивитися, за-
дивлятися. [З каліцтвами якимись?] Да [з вадами]. То 
це і зара така традиція є. Особенно не можна, я знаю, 
шо до лиця не можна, бо...

ПОЛОГИ  [З якого року Ваша мама?] С. Т.: З трицять тре-
тього моя мама. [Чи жінки тоді народжували вдома?] 
Да. Були бабки. А  так, як моя мама, то вона цього... 
то вона цього родила тут [нерозбірливо], в медпункті 
цьому, то акушер був. Повитуха, да. Воно більше в селі 
люди так родили, я ж кажу, шо мама в лікарні родила. 
С. В.: Ну, це вже за нашої пам’яти, а раньше, як мині 
ше бабка моя розказувала, то під копицею сіла, наро-
дила та й обтерлась, та й пішла жати дальше. Дитину 
нагодувала та й впирьод – на роботу. А там були таки 
старі жінки, шо по цему понімали, та трохи цей ди-
вилися за тим всім, шоб було всьо добре. А так, шо я 
більш? Більш нічого. Я шо від бабки чув, шо я можу 
сказать? О. А так шо я?

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, «НАРОДИТИСЯ В СОРОЧ-
ЦІ»  С. Т.: Великі сім’ї були. С. В.: То зараз менше, то 
покоління то було, в декого було і п’ятеро, і шестеро, 
а де в кого було і по більше, було і по восьмеро дітей 
в сім’ях. Але, я ж кажу, шоб Вам такі люди розказали, 
які прожили, побільше прожили. [...] С. Т.: У нас таких 
не було предсказатєлів – раз, а по-друге, одної женщі-
ни шо було, то якшо дитина народилася, каже, в якіся 
чіпчик такій, він іде як то цьо, то вони казали, шо це 
дуже людина щаслива і дуже цього... Мене навіть мама 
було народила в цьому. Да-а-а! Але потому, як вона ка-
зала? Викрали, о. Його зашивают, потому дитина йде 
до школи, в першій клас, дають його розв’язати. Да, 
цей, да. З пупчиком роблят тоже так само. Ну, так. То 
пупчик у кожного, а це не всі діти родяця.

с. Івашківці
Записала Ю. Буйських 26 червня 2013 р.  

у с. Івашківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
від Чіпак (Коломийчук) Тетяни Яківни, 1942 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Всьо робила. Ну, не можна цей, їсти, 
дорогою їсти, бо буде цей, дитина рвати, ну, ригати. 
Як ійдеш і їсиш – не треба, о. Не треба тоже на порозі 
їсти, тоже. Але чого там на порозі, то не знаю, о. [Чи 
можна вагітній дивитися на пожежу?] Тоже ни тре[ба] 
ні за шо рушатися, ни треба. Бо тіки порушаєся, то так 
і буде червоний знак, о. Таке тоже говорили. На похо-
рони тоже [не можна йти], бо буде дитина бліда дуже, 
така, як покойнік блідий, така дитина буде, таке, ага. 
Ну, отак я знаю.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Нас було дев’ять дітей. Дев’ять 
дітей, було в мами дев’ять дітей, о. Саме маленьке, то 
я, саме перве, я... воно, я не знаю дажи, і чось я толком 
в мами не розпитала, як воно вмерло – малесеньке, не-
хрещяне, ничього. Потому другій хлопчик вже рачку-
вав, вирачкував на вулицю, а там кони, підвода проїха-
ла і водичька була, і він писочьком упав і захлиснувся, 
помер, о. Це вже двоє дитей, о. Потому третого снаряд 
тут розірвав, ну, шо ж, везли до больниці на підводі, 
вирвало йому весь живіт, всі кишки цей, заки довезли, 
він умер, о. Потом оцей, старшенький брат, шіснацять 
років, тоже – туберкульоз кості. Я його вже знаю, бо 
я його годувала, о. Він дуже грав на скрипці. А потом 
уже ця сестра, Женя моя, вона з трицять другого року, 
о. Брати Симен, о, з трицять сьомого року. Я  сорок 
другого року, і сестра моя, Ганя, у Криму, сорок п’ятого 
року. Аж у Криму вона живе, да. То се нас лишилося 
четверо, о. А ті всі повмирали, всі повмирали. Тата я 
зовсім не знаю, зовсім не знаю, о. Бо я ше не говорила і 
я його, показуют мині на карточці, то я знаю, шо тато. 
А шоб я – то [ні]. Тата забрали, о. А та Ганя, вона сорок 
п’ятого року, то даже й тато за ню не знає. Бо тата за-
брали, і мама лишилася в положенню, о. То він писав 
письма, шо дуже бої ідут великі, о: «Може, – каже, – 
хто щясливій вдома, шо я лишився живий, а може, – 
каже, – хто щясливий, шо я про него ше не знаю». Шо 
ніби, шо вона ше в положенню, о. І так більше пісєм не 
було, і ізвєщєнія не було, і пропав безвісти і всьо, тато. 
Та й так, ага. То я і та, шо в Криму, Ганя, то ми тата зо-
всім не знаїм, а ці всі, то вони померли.

ПОЛОГИ  Дома [мама народжувала], дома! Всіх, ну а шо 
ж?! По сусідстві була баба-повитуха, вона приходила, 
то й і вже там народиця, воно вже там кричіт, каже, шо 
так і так, то буде так зваця, а то так. Мама! Мама йшли 
[кликати повитуху], ну а шо ж?! О. Ну, вона близень-
ко, а ні – то перикажут, бо ж баче, шо мама в положен-
ні, ходила вже от-от, ти й вона приходит і, о. Та й там 
на п’єцу, нас повиганяют надвір, о. А  вона вже там, 
коло них, присуцтвовала, і вже там в’язала той пупец, 
усьо там. Усьо, да. І всьо вона там робила.

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Вона [повитуха] і все: і ім’я да-
вала, і... Ну а шо ж? Підказувала, підказувала мамі. 
«Най вже, – каже, – так звеця, а то най так, а то». А то 
діти й так яке ім’я вибирали. Це так, і насилу я кінчи-
ла сім класів, і то два роки сиділа в єднім класі, бо не 
могла учитися.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕ-
РІОД  Ні, вже мама купали, ага. В чім купали? А, було 
таке корито, деривляне корито, і в нім купали. Ну, за 
зілля мама ніколи не розказували. То в ті голодні роки 
хто там за зілля думав? То зара би думали шось. А тоді! 
[...] І до дев’ять днів за ворота не можна виходити. Да 
[після пологів]. Я знаю?.. Казали, шо як побачіти таку 
жінку, то вона буде недобра на перихід, о. Нидобра на 
перихід, о. А так я, я такіх більше примєтів ни знаю.

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Тоже 
казали, шо то в капусті, а то... а то лилека приніс, ти 
й таке казали. А більш я не знаю. Таке я знаю, шо таке 
казали, от. А так я не... [...] Бабайом якимось [лякали]. 
Бабай. Ні. Русалками ні, бо то не [нерозбірливо], хто 
там знав за ті русалки!

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Якшо дитина чогось налякала-
ся, там, пса чи чого, то цей... є яйцем викачювали отут 

НОВОУШИЦЬКИЙ  РАЙОН
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на грудьох. Ідем до такої жінки, шо вона примовляє, і 
вона яйцем отуто круте, круте і круте, викачує на гру-
дях, ага, той периляк викачує, о. То я ше потому, і вже 
і вилика була, і питала в тої бабки, кажу: «Ти й шо? Де 
се яйце подіти?». А вона каже: «А я возьму його ви-
лляю у мисочку, і воно так, і такими, с прожилками 
буде, такими, с прожилками буде». Ага, о. Та й таке. 
Оце так. Ну, чую, люди, шо, каже, є діти такі, шось там, 
були такі діти, шо щойно встане і вилізе на вершечок 
хати, і сидить там, і, Боже хрань, на нього крикнути! 
Бо крикнеш, воно прокинеця і упаде,  о. І  воно собі 
саме, кажуть, злізе, о. Отаке ше я чула, а то... Я ж кажу, 
такого зо мною не було, ти й таке.

МЕНСТРУАЦІЯ  [Що жінки робили, коли у них була мен-
струація? Чи була тоді якась білизна?] Нє - е - е -якого 
не було! А тако: отако возьму ту сорочьку, о, і до сеї 
пристібне, і так ходили. Да, так ходили. А як сядите, 
та й вся задниця – ну а шо ж? О. Але зверхи ше юпка 
якась є, то й не так дуже видко. А нє – то по литках 
так і біжит. Так, як моя мама, – так вона на се стра-
дала! Тєжко страдала. Мала дев’ять тих дітей, то як 
[нерозбірливо] начинаєця ця місячка, то вона не зна-
ла, де подітьця, мама моя – так з неї тяжко. Ага. Ну, 
«стіченіє» казали, стіченіє крові казали, о. Ти й таке. 
То дуже-дуже. Хто там мав коли ті, які штани чи шо?! 
Ніхто не мав нічого, усе так. Ага, не ходили [такі жін-
ки до церкви]. На се [кладовище, похорон] то ходили, 
а но головне – до церкви. А зара вже і до церкви йдут! 
Там стоят собі у тим, опшем, до ікон не прикасаюця, 
о. Зараз. Якшо на том і є, то се так зараз. А перше, то 
навіть до церкви не йшли, о. [Чи називали таку жінку 
«сирою»?] Ні, такого ни, такого ни казали. Ни сира, а 
свіжа. Свіжа, свіжа, свіжа людина.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  А  якшо жінка має 
дитину і захоче йти десь – чи в коперацію, чи на базар, 
чи куди, о, то її до церкви брали на вивід, на вивід, то 
вона всьо равно до церкви не йшла, була в дзвіниці, 
стояла. Ну, обично на... дев’їть днів шоби пройшло – і 
тоді, ага. То всьо равно вона до церкви не йшла, а сто-
яла у дзвіниці. А дитину брали до церкви.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Коли кому получалося, [хрестили 
дитину]. [Чи намагалися швидше похрестити?] А як! 
Нє. От я, я родилася на Юрія, шостого травня! Я ро-
дилася на Юрія, о. А  мине записали аж тринацятого 
червня! Бо я собі, мама мині сказали, шо на Юрія, ти й 
я собі знаю, шо на Юрія, на Юрія, і іменини коли – на 
Юрйа. А відтоль пішла на пенсію, ти й на Юрія роблю 
цей... баль. Бо дівчята кажуть: «Баль роби, бо ми при-
йдем». О. Ти й на Юря. А коли я пішла в сільраду, ти й 
кажу, шо ніби баль буде, о. А вони кажуть: «А це чьо 
так скоро? Та ти ж тринацятого червня». Як я поди-
вилася у паспорт – да. Я кажу мамі: «Чьо ви мине так 
записали?» А вона каже: «То типер не дадут с того...» 
З болниці докі не принесе справку. А тоди хто яку 
справку питав? Вдома родила і вдома сиділа, стіки хті-
ла: коли мала чяс, пішла у сільраду і тим самим чис-
лом, шо прийшла, то й мине записала. Да! Ага. І вони 
прийшли чириз тринацять днів, та де, чериз місяць, і 
тринацятого числа мине записали, то я вже по паспор-
ті. Я кажу: «Боже, в мене ж двоє іменинів, на шосте – 
Юрія, бо я тоди родилася, і тринацятого, як записали». 
Ну а шо ж? І таке. Тоди хто коли мав час, тоди пішов і 
тоди записав, о. І багато є такіх людей, не тіки я одна. 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Новоселиця
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

від Уханьової Марії Гнатівни, 1931 р. н.,  
родом із с. Новоселиця Старокостянтинівського р-ну 

Хмельницької обл.

БАБА-ПОВИТУХА – ЦІЛИТЕЛЬКА  Але у селі було дві 
баби, которі вроки відмовляли, і був такий случай, зо 
мною був такий случай. В час війни ми всьо робили, 
жорна, на жорнах мололи, бо то ж млина не було, у 
ступі пшоно робили, гречку обтовкали тоже. І тако, 
наша хата, а потом за хату вуличка, і там жила Домка, 
і в нас була ступа, товкти пшоно. То була від снаряда 
гільза, отакої висоти, а товкач був лом. І  баба мене 
послала: «Піди, забери тую ступу, будем пшоно товк-
ти». Я так, отак кінчалася хата, три сараї, а потом су-
сідній город, сусідня хата, а тут поза сараєм такі, «су-
точки» називались, як коридорчик, тут кущі, пліт, а 
звідси сарай. Я пішла, взяла тую ступу, принесла, а не 
принесу, бо тяжке, ступу і лома, того товкача прине-
сти. І я принесла спочатку ступу, а потом пішла і несу 
той товкач, і з двору, отак двір, і тут суточки заверта-
ють. Я звідти, а звідси, з двору, собака. І він зо мною 
не міг розминутись, і тако на мене скочив. Я страшно 
закричала, кинула того лома. Як я там? Шо я там го-
ворила? Но я страшно перелякалася. І я прийшла до 
хати, і той лом там покинула, і то всьо, прийшла, аж 
не знаю, я кричала, плакала, шо зо мною робилося! 
Ну баба там надо мною шептала, бо то тоже замовля-
ти вміла, зуби замовляла, більш нічо я не знаю, начала 
надо мною молитися да свяченою водою мене скро-
пила. Ніч пройшла, ніякого сну. Просипаюся, кри-
чу – той собака на мене кидається. Баба рано встала, 
[сказала, що] підемо до баби якоїсь. Мене баба пове-
ла до другої баби. Но, бачиш, я відтоді стала вірити, 
потім вже начала наука доказувати, шо та баба ви-
качували мені яйце. Привели, вона каже, баба не ка-
зала її, чого я злякалася, каже: «Хай вона вгадає». Ну 
вона посадила мене на стілець, молилася: «Тут тобі 
не бути...» Шось там, якісь там молитви читала і яй-
цем отако крутила-крутила, а потім по плечах ше, на 
одному і на другому плечі, а потом знов «Отче наш» 
три рази. Яйцем качала, дев’їть раз кругом голови і 
потом на плечах дев’їть раз – такий обряд. А потом 
це яйце принесла в склянку води холодної з криниці 
і те яйце розбила туди, і піднялася така тінь, жовток 
пішов до низу, а з білка утворилася тінь, ну я точно 
не можу тобі сказати, бо я не розбиралася, вона каже, 
ну, вона ж не знала, це вчора було, ми назавтра піш-
ли, вона ж не знала, шо там було, де, шо случилося. 
Вона каже: «То чо ж ти мені не кажеш, – до баби (на 
ти з бабою), – її ж пес перелякав, подивися, як він на 
неї скочив». Більше я нікуди не ходила. Всьо, я при-
йшла, всьо, спала, нормально. І ше шо вона мене, три 
рази через стіл, так мене звідси посадить, через стіл 
мене, а я попід стіл вилізу назад – три рази. І ше там 
дмухала шось там: «І щезни, і пропади, і не зачіпай 
рабу Божу». Це такий був случай. І воно помогло, і 
всьо, я забула, шо таке, я спала, всьо, додому, більше 
я не мала того страху. Но воно в мене залишилося, в 
підсознаніі там запечаталося, переляк. Потім ше до 
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баби ходила, пасли ми корови, і чось мені страшно 
зачесалося в носі, потом стало пекти. Пока я вечором 
пригнала корови, я була задута вся така, дуже пекло, 
і всьо таке запухло, страшне. Баба каже: «То бешиха, 
рожа, вітряна рожа. Є таке, рожа вітряна, тебе вітер 
десь інфекцію туди заніс, а ти почесалася – і туди, і 
піди до баби». Але та баба була її сопєрніца по родах, 
була тоже баба-повитуха. Вона сама мене не повела: 
«Тіки не кажи, чия ти». Ну я прийшла, я не помню, 
вона мене, може, й не питала. Вона мене... помоли-
лася, зробила із прядива, в нас коноплі сіяли, вона 
тако розскубла-розскубла і зробила три хрестики. 
Мене накрила вологою тряпкою, положила мене на 
ліжко, ні на які там... ні кушеток, нічо, на обикно-
вєнне дерев’яне ліжко широке: «Лягай на те». Я лягла 
на те, вона мене накрила тою тряпкою, чи вона була 
червона, бо всі кажуть, шо треба червону тряпку, не 
знаю, я не можу згадати, і запалила тих три хрести-
ки. Молилася тоже, молитву, «Отче наш», то я знаю, 
шо вона говорила, а які ше молитви, не знаю. І  тих 
три хрести запалила, шось замовляла, каже: «Іди, за-
втра ше прийдеш». Я на другий раз ше прийшла, вона 
оп’ять так саме зробила, а вже були вавки в носі. Вона 
каже: «Почекай, я ше тобі зроблю мазь, шоб воно 
тобі там гоїлося». Взяла фасолю, на ложку положила, 
над вогньом спалила, розтерла її на порошок, додала 
свіжої сметани, сама мені змастила, і в якесь пуде-
лечко дала мені трошки: «Будеш мастити». Ну, мені 
тоже загоїлося, я два рази до неї... чи два рази, чи три 
ходила. А то дві бабки. То такі були лікарі, бо в час ві-
йни ніяких лікарів нігде не було. А бабка наша замов-
ляла зуби. Більше я нічо не знаю, може, головні болі, 
таке. Садила клієнта в крісло, сама ставала збоку, в 
неї в руках був ніж, причому весь стальний, коло-
дочка стальна, так як ото дають ці прибори. Де вона 
того ножа? Бо таких ножів не було в селі, а де вона 
його дістала, я не знаю. Вона ставала коло нього і на-
вхрест всьо врем’я хрестом того ножа ложила, і ото 
зуби замовляла – так ото всьо. І тоді три рази туто, 
три хрести і молилася, і заповнила я: «Біг пес через 
овес, нехай не шкодить ні псу, ні вівсу. Тут тобі не 
бути, тут тобі не бувати, жовтої кості не ламати, чер-
воної крові не ссати. Іди собі на очерета, на болота, 
де птиці не щебечуть, де коні не ржать. Іди туди і там 
пропади, шоб рабі Божій зуби не боліли, не щеміли». 
Потом ще одна: «Камінь у морі, мертвий у гробі, а 
дуб у полі. Питається живий вмерлого, чи не болять 
зуби в нього. “Ні, брате, ні болять, ні щемлять, як за-
вмерли, так і лежать”. Нехай в раби Божої (ім’я) зуби 
не боліють, нехай опухоль пройде, і хай всьо буде». 
І  знов: «Тут тобі не бути, тут тобі не бувати...». Так 
після кажної молитви. Ну і всьо. На другий день баба 
приходить, опухолі нема, зуб не болить. А шо магія? 
Просто внушеніє, шо було, ніхто ніколи не прийшов, 
не сказав, шо не помогло. І тат баба Дарка жила з 
нами. Нема баби, до баби Дарки, баба: «Давай я тобі 
замовлю». «Нє, тіки баба Марія». Вона дуже була 
скромна і багато дуже зіллів знала. В неї на чердаку, 
а чердак у нас був, всьо під соломяною кришою, там 
мухи й нема, бо там темно, там ніяка моль туди тоже, 
там солома, певне, то всьо знищувала. Воно так як 
йшли крокви дерев’яні, так стички, і на них понабиті 
були цвяшки, і вона на тих тичках, на тих цвяшках 
вішала. Весною ранньою вона [йде] і бере мене, бере 
кошика, дерев’яна лопатка і нитки, там зразу букє-

тіки зв’язує, і ми ідемо в ліс. Брали якесь світянське 
зілля, жовтим таким цвіте, я його там бачила, а тут 
я його не бачила. Ми збирали адоніс, це горицвіт, 
воно жовтим цвіте, така низька рослина, жовта кві-
точка, ми те збирали. Потім верес збирали, то осін-
ню, а весною, і валєр’янки корінь копали, багато ше 
якихось. Но в неї того було зілля всякого. Кропива 
була, материнка була, волошку, всьо то вона збирала. 
І оту берізку, або павутицю, шо плететься в городі. 
І навіть якшо не вспіла назбирати, то жито вижали, 
то вона з снопа його видирала, давала дітям від ко-
клюшу. Багато таких зілля. Жінкам давала: на житі 
таке чорне виростало, як сажа, рожки називаються, 
маточниє рожкі. Вона тоже їх збирала і жінкам дава-
ла, як довго кровотеча після родів або менструація 
сильна, довго, буває так, шо в жінок просто і стіка-
ють кров’ю так сильно, вона давала. Але ніколи не 
давала їх не зробленими. Як вона прийде, то каже: 
«Почикай, я тобі їх на вечір звару, або, як маєш час, 
я зараз не маю часу, почикай, я тобі звару». І давала 
аконіт тоже, він дуже ядовитий, вона рвала три сте-
бельця і на літру води його варила. І кажде зілля, шо 
варила, шо давала, молилася. Або скаже мені: «Біжи 
вирви, але помолися коло тої рослини». То в неї там 
було всюди тих пучечків нав’язано. 

ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ»  А  осінню, називають в нас їх 
осінки, я не знаю, як вони правильно називаються, 
таке дрібненьке, і квіточки дрібненькі. Вона їх зби-
рала багато, цілі снопи, а потом як ті, де вона роди 
приймала, то робили хрестини, її кликали на хрес-
тини, вона робила квіточки, і ті, шо приходили, були 
запрошені на хрестини, вони кажний мав купити 
квіточку ту. А шо вони з тою квіточкою робили, я не 
знаю. Бабі давали п’ять копійок, три копійки, хто які 
там гроші мав. То ми всігда її тих багато нарвемо, і 
вже вона піде на хрестини, і вже перед цим вона знає, 
як там шо, вона керувала, як дитину брати до хреста, 
як нести, в шо вбирати, як куми повинні бути, по-
лотно яке повинно бути. Всьо то вона тим керува-
ла. І кажний, шо приходили тіки, заходили, кажний 
приходив до столика чи там в куточку, де вона там 
була розміщена, кажний купляв квіточку. То вже 
значить, шо він запрошений, шо він тут учасник тих 
хрестин. Потім вона підходила, кінчилися хрестини, 
вона приходила і в платочку приносила ті копіки: 
«Пощитайте, шо там є». 

ХРЕСТИНИ, КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Вона [по-
витуха] там керувала, треба було пекти книші, таківо 
довгі. За хлопчиком начиняли яблуками, а за дівчин-
кою – капустою. Потім там його ділили. [...] І ті, шо 
приходили, хрещені батьки повинні були принести 
полотно біле, свічки кажна кума. А  було так, шо в 
основному бідніші кликали двох за кумів, багатші 
кликали чотирьох. Було і по шість. Там охрестили 
дитину. Була тільки один раз у церкві, як дитину 
хрестили. То моя сестра Вєра була за куму сусідки, 
вона приїхала з Германії, вагітна, ну, чи там нагу-
ляла?.. Но чоловіка не було, ну, потом дитину ішли 
хрестити. Мама дуже не хотіла, шоб вона ішла. Бо ді-
вчина повинна першого хлопця хрестити, а хлопець 
навпаки повинен дівчину. Таке було, як, чо там, не 
знаю. А бабушка сказала: «Від хреста і від хліба від-
казуватись не можна». І вона мусіла йти за куму. [...] 
Ну ми пішли всі в церкву. Прийшли, вони стояли з 
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дитиною в притворі, вийшов священик сюди до них, 
молився, шо там читав, хрестом хрестився, потом їх 
привів до стола посередині церкви, там де Євангелія 
лежить, туди підійшли, і тут начався обряд. Ну всі ті 
молитви, шо він читав, потім купіль була, а купіль 
була зроблена у виді чаші, желізна, з двома ручками, і 
він вже як кінчив молитви, тоді він брав дитину, роз-
пеленав, всьо, і тако брав її під плечики, і опускав її 
в воду. Так три рази. І зразу, як витягне, зразу дити-
ну ложив на те полотно, але то була зіма, вода була 
трошки, може, підігріта, бо казала Вєра, шо вони щу-
пали, шоб вона не була така холодна. Дитина трошки 
там на третьому разі закричала, він: «О, молодець, 
всьо восприняла!» А потім її мирував на лобі, на що-
чках, на шийкі, ручки, ножки помазав. І всьо охрес-
тив, всьо прочитав, в те полотно завернули, дитину в 
одіяло там всьо, і пішли додому. 

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Ше родини 
святкували. Тіки близькі приходили. Тільки я знаю, 
шо ця Ніна, як родила, то зразу пішли сусіди і її дядь-
ко, тьотки її дві, вони мали родини, мали, а так я не 
знаю, як там було. [...] Як баба тіки приняла роди, чо-
ловіків взагалі не мало бути в хаті, зовсім, але він не 
повинен і з двору іти тоже. Він мусів бути в дворі, 
він мусів воду гріти, мусів всьо підготовити, і купіль, 
і всьо. Дитину зразу купали, не то шо в роддомі ці-
лий тиждень дитина лежить і не купана. Ніхто там 
ніякого не дивився пупа. [Кажуть]: «Ой, пуповина не 
зажила», – і не виписують з роддому. А тоді ніхто про 
то не дивився. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Ганя наша була дуже криклива, 
в неї була якась хвороба, «крикливці» казали. Шість 
неділь дитина безпреривно плакала. Дідуся вже так 
довели, шо він казав: «Забери, бо не знаю, шо зро-
блю, не дає мені ні дньом, ні ночью поспати». Якраз в 
нас тоді якийсь празник був, у церкву прийшла баба, 
казали, шо вона знімає вроки, шо вона може то ви-
лічити. Вона прийшла, ше дитина була грудна, каже 
до мами: «Заверни в білу простинь, в якій хрестилась 
дитина». Мама виняла те, називається «крижмо», ви-
няла крижмо, замотала дитину, і була одіта, якісь там 
тоже були тоді розпашонки, були якісь сорочечки, 
і вона так в тому вдіта, і голову її накрила хустинкою. 
І  вона понесла її. Було так: піч, а на другу сторону 
там була комірчина, і там ішов димоход, а від хати 
туди, де пічка палилася, то там була така дирка, і її за-
кривали, шоб тепло трималося. Називалося «кагла» 
в нас. А закривалася кагла заткалом, звернуті тряпки 
якісь, і фуфайки, там шось таке строчене, якесь одія-
ло стареньке, крутили таку балабуху і ним затикали 
ту дирку. Вона понесла тули і бабушці сказала: «Від-
крий». А димоход був, догори був, небо видно було. 
Вона стала, молилася, на руках дитину тримала, і шо 
вона там?.. Молилась, молилася, а потом бризнула 
водою, а баба свічку тримала. Ше вона послідній раз 
молилася, то вже, певно, три рази, «Отче наш» – то 
три рази, так баба казала. Як третій раз молилася, 
дитина стала зівати, стала засипати. Принесла до 
хати сонну дитину і каже до мами: «Не зачіпай, скіки 
буде спати, не зачіпай». Як положили її після обіда, 
то аж рано дитина встала. Так спала, воно всьо то 
відходило в неї, уся та хвороба пропала. Таке тоже ж 
диво, вона ж нічого не робила. 

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Гальчинці
Записала Ю. Буйських 15 серпня 2008 р.  

у с. Гальчинці Теофіпольського р-ну Хмельницької обл.  
від Купченко Тетяни Павлівни, 1942 р. н.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Хтось колись розказував, 
я то не знаю такого, з бабою ж не балакала, бо я була 
мала, но каже, шо та баба, шо йде приймати роди, 
каже, заглянула у вікно. Заглядає у вікно. Якшо вона 
заглядає в вікно, то й перед нею всьо проходе життя 
теї дитини, шо родиться. І от вона каже, до одної при-
ходе і каже, баче, шо скаче на коні, хлопчик має ро-
диться, скаче на коні, каже, він і його вбивают. Вона 
всьо, всьо тего [знала], і вона сама колись там розка-
зувала, як воно тего [бачила]. Но не знаю я такого, не 
буду казати, но такеє, не то шо вона дає долю, но вона 
баче долю. Вона баче долю тих свеї рожаниці. 

БАБА-ПОВИТУХА, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  [Чи 
чули Ви, щоб раніше пологи приймала баба?] Да. Я 
вже нє, я вже [не застала цього]. Мене приймала баба, 
а я не застала. Я  пам’ятаю ту бабу, у нас туто жила, 
через дорогу тут була хата її, баба Макариха на ню ка-
зали. [Як її називали?] Повитуха. То вона всьо робила. 
Я дуже пам’ятаю, як в нас вівця родила ягнята і в неї 
геть і матка вийшла. І  та баба правила, всьо зроби-
ла так як треба. Вона лікувала. Вона, я ж тобі кажу, 
шо вона вівцю [лікувала], то те, шо я вже пам’ятаю, 
я знаю, мені років було, певне, шість, шо я пам’ятаю. 
В нас дуже вівці були. І вона цю тего [вівцю] лікува-
ла і правила всьо, як має бути, і вона, вівця, вижила. 
Да, така була баба добра. Дуже була баба, вона в всіх 
людей приймала роди в нас тут в селі. Вона у війну 
ще всьо приймала роди. [...] До неї [баби-повитухи] 
ото перше то, казав той, на свята на Різдво то несут 
хліб до неї. Так як то посилають дітей бабі. Ті донесут 
дуже багато хліба бабі, до баби повитухи, каже: «Впе-
ред треба занести бабі повитусі».

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Буйволівці
Записала Ю. Буйських 24 червня 2013 р.  

у с. Буйволівці Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  
від Євгенії Володимирівни, 1931 р. н.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  Тато лишив нас п’ятеро, в 
трицять восьмім році помер, самі меньші було вісім 
мєсяцов, а самому старшому фронт пройшов всьой – 
з двацять читертого, і другій брат двацять семого, я 
трицять первого, і трицять читвертого.

ПОЛОГИ  [Де Ваша мама народжувала? Вдома?] Ну а де 
ж? Ну, були [повитухи], аякже, перше були, то зара всі 
родилися по больницях, у мене два разу вродилось, 
о. То і не вспіли навіть уже в район відправити, тут 
в нас була больниця, в силі лікарня, де зара там бар 
таво відкрили, то там була лікарня. Туда таскали мине 
вже – не вспіли, але визивали врачів. Ну а шо ж? Там 
же баби перше знали, такі старі були. А зара шо? До 
больниці. Шо-небудь, то до больниці. То мої то роди-
лися, то в мене чєтверо – єдна дівчина, а три хлопці. 
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А, ну, то це таке вже, вже як ми понімали, то ми самі 
виходили, вже шо?.. Вже кричіт там баба чі хто – вже й 
самі виходили. А про ті там тих років, шо як були, то 
зара нема шо рівняти. 

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Ну, то це я вже таке не 
чула, такого, хоть я того... Но знаєш шо, ага, роди баба, 
друга баба відбирає, бо були в нас такі старі жінки, шо 
знали до дітей, вже пішли відібрали, там родивсі хло-
пець чи дівчинка, там дали імня, якісь ше родичі, то 
імня дают, то такє о. То так. А так, ну шо, шо?

с. Жилинці
Записала Ю. Буйських 24 червня 2013 р.  

у с. Жилинці Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  
від Федора (Ф.), 1930 р. н.,  

Сторожук (Басюк) Марії Яківни (С. М.), 1929 р. н.,  
Басюк Ганни Лук’янівни (Б. Г.), 1944 р. н.,  

та Кукурудзи Ніни Миколаївни (К. Н.), 1938 р. н.,  
родом із с. Правдівка Ярмолинецького р-ну

БАБА-ПОВИТУХА  Б. Г.: А першє де були?! Перше були 
бабки такі, шо відбирали дітей. С.  М.:  А  я знаю? 
Б.  Г.:  Шо мене... бабка була, моя, прамо рідна бабка 
була – вона відбирала. Вона до худоби знала і той... і 
до людей той-во, то вона всьо відбирала діти так, як 
то заре врачі, так саме вона так відбирала ти, дітей. 
Ф.: Я знаю такую, шо родила те, снопи в’язали, ото, як 
воно... Б. Г.: Копиця... Ф.: Копиці, копиці. Б. Г.: То пер-
ше на полю люди родили. Ну а шо ж? Перше ходили... 
Ф.: Здорові були і всьо, здорові були... Б. Г.: Ходили на 
роботи люди, шо вони [нерозбірливо] ляли, звідки 
жили, о. Ну, і баба така була, шо знала,  – костоправ 
вона, всьо. І руки направляла, хтось зломе руку, ти й 
до неї всьо зверталися. Ти й шо я розкажу? Ну. І  то 
ж баба, я ж вам кажу, шо така була бабка, вона, ну, я 
знаю, як, такий. І діти відбирала, і так – зламала руку 
хтось і прійде, і тую-во. І вони направляла – чи ногу, 
о, така була баба. Нє-нє, так вона такіх, що вона не лі-
чила дітей. То тілько шо так, шо діти відбирала у по-
роділлі і теє, костоправ вона була. 

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  
Б. Г.: Нє-е-е, я в лікарні. Мама вдома родила. Я помню, 
молодшого брата, то родила вдома. Бабка цеє, вона 
була коло цеї бабки і... То я шо? Була мала, то я шо – 
тікала с хати. Я шо, була в хаті? Ну а шо ж? Я тікала с 
хати. А шо? Мама зачяла кричяти, так, як то вмірати, 
цей, кричяти. [Сміється.] [...] [Чи перерізала повитуха 
пуповину?] Б. Г.: Аякже. Всьо робила вона. А я не знаю 
[чим]. Ф.: Ножицями. Чим одрізала? Б. Г.: А я не знаю 
чим, але я ше мала була, то я не знаю. Ф.: [Нерозбір-

ливо] взяла ножниці, потому шо в неї не було нож-
ниць, потому пішла, взяла ножиці, обрізала, да і всьо. 
С. М.: Люди бідно жили, шо ж. Ховали пупчик той. Ну, 
і так в стаканчик поставлят та й... Б. Г.: А, то вона пи-
тає, чим в’язали. Чим перив’язували? Ниткою. А чим 
же ж більш? Ниткою перив’язували. Аякжеш, ми уро-
дили і в мене цей... бачила в больниці, з больніци да-
вали – десь я се бачила це, в мене сохраняєця пупчик. 
[Чи дають його розв’язати дитині пізніше?] Б. Г.: Нє, я 
не давала. Ніхто мині так ни казав ничього, я не... А я 
не знала такого. [...] Б. Г.: Ну, я знаю шось, якісь кіда-
ли ці, як дітей купали десь, кидали якесь зілля. Зілля 
кідали і так дітей купали. А я своє вон купала діти і 
нічого не кидала, і такі хлопці повиростали, як дуби!

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Б.  Г.:  Ні, ні, такого я ні. 
С. М.: Ні, баба цего не казала. Б. Г.: Цего не казали ні-
чого, я не знаю, я... я була ше маленька. Ф.: Я чув, то 
анєкдоти, много такіх єсть. Чьо ж я не чув? Шо, гово-
рить, як родили – родили на городі, на мижі. Ти зна-
єш, що таке межа? Вот. І родили, і во, значить, бабка, 
в гетот, припинки взяла. В  припинку, ну, як ето це, 
припинка  – то вот, ходят во, шо припинка [показує 
на фартух та подоли сукні жінок]. Бач, шо? В припин-
ку взяла. «І поетому всю жизнь, – він говорить, – я, 
ну, хочу до жінок. Із-за етого я до жінок хочу. Поні-
маєш? Я до жінок хочу». Не пояс, а во, во, припинка. 
Б. Г.: Фартушок! Ф.: Фартушок, да. Ну, в нас «припин-
ка» гаворят. То отак розказував. І  от йому вже було 
восімдесят шість років, от, і вон всьо до жінок бєгав 
туда, там, де жінки, він всьо бєгав. Каже: «Я не магу». 
О. Отого, шо на мижі мама родила, і шо бабка його 
взяла в припинку, вот ето припінка, завернула при-
пінку. «І ето мене тягне всьо время», – гаворить. Ето 
ж Юсько, то так розказував сам же ш. От, каже, йому 
було тогда восімдесят ілі шисть, ілі вісім років, вун 
тогда говорив: «Мнє вже, – гаворит, – восімдесять, – 
ілі шість, ілі вісім років, – я... – гаворит. – Мине надо... 
я, – гаворит, – не магу без жінок». Ну, шо Юсько? Нє, 
он больше то правду розказував. Он не болтун такой 
був. Може, воно шось єсть в природі. Є, шо. К. Н.: Ну, 
такі вони є, родимі такі. Є родимі, шо воно ше в ма-
теринській утробі, ше йому Бог дав такій талант, шо 
воно передбачало шось, передвісне, шо має бути. Да. 
Шо має бути і шо буде. Хто його знає? Було так, було. 
Я такого не чула, но я думаю, шо, може, колись і було 
таке. Бо люди колись були праведні, то, може, Бог їм 
посилав такі відєнія, шо вони знали. А так, то я знаю, 
такі люди, то шо воно, шо воно передбачає? Я ж кажу, 
якшо є він такий, така людина, шо воно йому Бог дав 
такій талан, то воно придвіщяє таке шось, шо бачить, 
яка доля його чи шо. Да, да. От такє.

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Петропавлівка
Записала О. Боряк 1 грудня 2009 р. 

 у с. Петропавлівка  
Городищенського р-ну Черкаської обл.  

від Зозулі Любові Яківни, 1939 р. н. 

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  [Чи розказували Вам, що 
колись можна було передбачить долю дитини?] От 
наче назначуть, назначуть, скільки там йому треба 
жить. Це ж ці, старі люде, старі баби. Ну, старі оці ж, 
мати каже, мати їхня, материна мати ше була, та баба, 
ше баба була материна, вони кажуть: «Та як родила, то 
вони, – кажуть, – шось той, побалакають, пошепчуть 
до його». Ну, якось вони ж, да: «Ану, розгадуйте». Було, 
як кажуть, йому назначають запитання, чи вмер своєю 
смертю, чи яким йому вже назначено, то, вроді, йому 
вже баба каже, що вона бачить в вікно, стала і дивить-
ся у вікно, і каже: «Йому короткий вік». Ця баба, шо 
прийма роди, то вона, було, стоїть і каже: «Недовгий 
вік буде». І вона казала, якщо бачила, і мамі оцій могла 
сказати, і бабці: «Цій дитині, – каже, – вік недовгий». 
І так воно, мати й каже, було. Так було, там шість-вісім 
місяців пожило і вмерло. [Чи можна було щось зро-
бити?] А де ж?! Лікарні тоді не були, не було геть. [Чи 
вона ще якось бачила: чи по очах, чи по руках?] Ну да, 
вони якось оприділяли його. Як вони оприділяли, шо 
воно?.. Там якось і на ручки, на ножки, на все треба 
було дивитись, вона подивилась і побачила, і сказала, 
що цій дитині – вік недовгий. [Чи не можна було так 
казать?] Ну да, погано, але кажуть, і все.

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  Ну, вообше, було 
так у нас у селі ше, ше я дівчиною була, то родить 
вдома, а потім забірають її в лікарню. Лікарня була в 
Городищі, там був медичний пункт. [Чи була там аку-
шерка?] Була, була і ця, медсестра, ФАП зараз є тоже 
там, так само. Відкрили цей пункт вже давно. Я дівчат 
своїх вже тут родила, мені одній вже п’ятдесят год, а 
другій… [Де? У Городищі?] Ні. Була хата, ну, вона ж 
там поділена, а тут, де роддом, тепер було п’ять ко-
йок, стояло п’ять койок. Просто чиясь покинута хата. 
А там, де ми гуляли, дівчата, то там, у клубі, тоже род-
дом зробили, та це вже год п’ятдесятий, то тоже род-
дом, покинутий, а там – церква. Бачте, від клубу – до 
роддому і до церкви. Були тоже чотири коєчки стояли, 
там, ну, такі ліжка. А тепер стоїть зданіє, тепер церкву 
зробили. Це була хата. [Чи дипломовані були ці аку-
шерки, освічені?] Ну канєшно, вони такі молоденькі 
були, дівчата.

БАБА-ПОВИТУХА  Ще колись баби, я ше й була, то була 
в мене мама, мати тут у мене була, вмерла, дев’яносто 
чотири годи мала, дев’яносто п’ятий. Вона тут жила, 
трошки далі вперед, то вона одна осталася, всі пороз-
ходилися, син тоже, за братом заїхала, аж за Архан-
гельськ, то я її забрала до себе. Мати казала таке, шо 
каже: «Баба, оце, вже ж таке, як начинає тая людина, 
наче ж роди, начина плакать та стогнать, бо вже ж бо-
лить, тоді ж бабка приходе і тоді роди ті приймає, і 
бабка тоді приходить, і роди приймає, дитинку, а вона 
на другий день встала і топить. І все, до печі. Вже як 
встала до печі, то вона топе на другий день».

ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Та тоді, я не знаю, десь там містеч-
ко забірали обично. Закопували під яблунею десь, 
під грушкою. Ну, кажуть, щоб росла дитинка так, як 
яблунька, вишенька, замотували та так… Мати… то 
це, як я, мати поодривала простінь куски такі, замо-
тала в маленькі кусочки і туди поклала, і закопала під 
яблуньку чи під грушку. Як під яблуньку, то шоб рос-
ла дитинка так, як яблунька, шоб баби ж, було, там 
кажуть, шо ж… Ну, оце шоб так, шоб дитинка росла, 
шоб мама була здорова, шоб і татко був здоровий, а 
дитинка шоб росла так, як грушка.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Вона ше сирова, си-
рова жінка на другий, на третій день. Вона після ро-
дів – сирова жіночка, їй робить не можна, каже, нічо-
го. Але вона ж встає на другий день і робить, чоловік 
там іде до скотини, а вона вже топить, їсти варить на 
другий день, а дитинка та манісінька на печі, його й 
не видно, ото як положать на печі, то його не скида-
ють до шести неділь з печі, шоб його ніхто не бачив, 
шоб дитину, як каже мати, не зглазили, ну, а хто при-
йде в хату. А зглазити могли ті, хто прийде в хату. Шоб 
йшли та не бачили манюсінького такого до шести не-
діль, і жінка така ше неочищена до шести неділь, не 
хреститься до шести неділь, а після шести неділь, а 
після шести неділь начебто вперед вводиться жінка з 
дитинкою тією, вводиться, батюшка там коло неї. До 
церкви там іде. Нє, не мама. Було, баба, дід. Оця бабка, 
шо роди приймає, бере баба дитинку, о, і оце ж мати, 
та й йдуть до церкви тоді вводиться. Куми, і куми ж, 
як хрестить після шести недільок, ідуть, а до шести 
недільок ту дитинку ніхто не бачить, з печі її не зняли, 
вона на печі собі, мати порається, все, а вона на печі.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Мати каже, [що] їх не ку-
пали. Попротирали, тепленьку водичку й тряпочку, 
то протерла його каждий раз, протерла, протерла та й 
всьо. А купать до шести недільок дитинку ше й не мож-
на. Я не знаю, як воно так, шо так його ніхто й не купав. 
А як ввелася й охрестилася, то тоді вже купали, й рано 
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і ввечор можна купать. [Що кидали у воду, коли купа-
ли?] Квітки всякі, зіллячко, ну, всякі, всякі квіточки і 
звіробойчик, і деревійчик, і квіточки там які ростуть 
було, то чорнобривчики, то всякі там квіточки, і всі 
оці кидають в воду, і свячена верба. Верба свячена, це 
вербу святять перед Паскою, перед Паскою за тиждень 
верба святиться, і тоді оту вербу. Оце і зараз і я святю 
каждий год. Ну, покупалися самі й діти, всі покупалися, 
наварим велику кострулю цієї, нової верби. [Це треба, 
коли дитинка народилася?]. То стара, вона шо?.. [Де 
верба зберігається, на покуті?] Не на покуті, вона зразу 
під іконами буває. Вона, як той, діти прийдуть та й по-
знімають, шо воно таке, сухе все сиплеться додола. Та 
то на горищі. [Хто першим купав дитинку?] А ця баба, 
шо приймає, вона перша покупає його, сама перша. 
А тоді це вже мати купа. Водичку виливали під дере-
во всігда, ну, під груші, під яблука, під абрикоси, оту-
ди ж, куди ці місцечка. Да, виливають туди цей купіль 
всігда, ніколи не виливають туди, куди люди ходять, не 
можна виливати туди. Не знаю, що це, бо мати моя так 
каже. Це я так робила, но більше ж моя мати, бо я ше 
тоже молода була, то я боялася, мати обійшла була, то 
ми покупали-покупали під грубою, тут у нас під гру-
бою лежанка була, і під грубою всігда ми її купали. [Чи 
можна виливати воду після заходу сонця?] Нє. Рано. 
Тоді, як вже ввечері купаємо, то часов в десять, пів де-
сятої, то ж воно та спало цілу ніч. То, кажуть, не можна, 
після заходу сонця не можна, то було хто встане [рано] 
та порається, то виливали. То виливали під якесь там: 
чи під яблуню, чи під грушу, чи під вишню. Зараз ото 
так, воно піднімається, витягується, потомечки другу 
руку, ліктика, оце колінце до ліктика – міряють. А так, 
чи воно не звернуте, бо як звернуте, то буде кричати, а 
так воно собі не кричить, а так собі розпариться ото так 
гарно в воді, харашо. Підливається водичка, підлива-
ється, а воно розпарюється, розпарюється, то тоді воно 
не кричить. Так гарно – ручка до колінця. 

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  [Чи сповивали раніше дітей?] 
Ну да. Ше й я, ото тоже, як родила дівчат, то тоже, отаке 
завширшки, оце довге таке, метрів два, старою простін-
ню, стара простінь була така, кусок такеї через всю про-
стінь. А так, як оце пильонка, чи що? Тоді вже я родила, 
то були пильонки, пильонки були тоді. А раньше, мати 
казала, не було тих ніяких пильонок, а було, то там, які 
старі сорочки, полотняні, уже те, старі вони, ну, вони 
ж чисті. Воно вже не носиться, вже ж воно старе, так, 
було, мати порве сорочки старі – то пильонка така. То 
так мати розказували, що як дівчинка народиться, то 
жіноча сорочка, да, рвуть сорочки жіночі, а як хлоп-
чик – то  чоловічі. То раньше ж пошті скільки в хаті було. 
А тепер, як одна осталась, то з чого я буду рвать його? 
То вже, то купляють пильонки там. А як оце раньше, 
мати кажуть, по вісім, по десять душ в хаті було, то тих 
сорочок було бозна-скільки, бозна-скільки, полотно. 
Ну, вона, це ж, кажуть, було так і раньше, як дівчину, 
то треба, шоб жіноча. [Чи дуже тісно сповивали?] Да, 
отако візьмеш тісно, шоб воно не крутилося, ото воно 
як шавкається, вештається, воно собі лежить, спить, на 
піч положили його, над випічок, тоді повернули трош-
ки згодом, та воно й спить, та й спить. Ну, шоб воно 
не згибалося, шоб воно не криве, шоб ножки були рів-
ненькі, шоб як поставлять ті ножки, шоб ножки були 
не клишоногі. Ручки тоже, шоб були… А тепера, і січас 
мала, то вона руками тими, і вдягають і в повзунки, я не 

знаю. І нічого, бачте, не клишоноге. Я не знаю, я рань-
ше… Не було всіх тих хусточок, шоб надіть на його кох-
точку, пока воно начне трошки той, то тоді вже ж. [Як 
довго сповивали?] Ну, пока вже воно трохи більшечке 
стає, то тоді вже ж воно і розсотується. Оте як не спо-
вию – всьо равно поки прокинеться, воно розсотаєть-
ся, розсотається, і вже руки вверх, бо я шо ж не сповию, 
то воно до ранку, до чотирьох-п’яти часов поспить, до 
чотирьох чи до п’яти, встанеш, а воно вже, руки вже…

КУМИ  [Чи було у Вас таке, що брали за кумів першого 
зустрічного?] То ше мати, мати розказувала: «Як ідеш, 
то перша жінка, то треба брати за куму, а якшо чоло-
вік, то кумом». [Чи не відмовлялися вони?] Ні, а шо? 
То тепер такі гроші дають, тоді там два метри якоїсь 
[тканини] принесли і все.

ВРОКИ  [Як зурочать дитинку, чи буде вона плакати?] 
Ну, я не знаю, хто подивиться, які ше й очі в людини, 
неоднакові очі. Тоді бабів десь таких шукають, яких от 
там. Крикливці були якісь, мати каже, насилають на 
дитину крикливці. Воно кричить і кричить без кінця-
краю, пока аж не мліє. Пока аж це як не похристять 
дитину, аж тоді воно наче трохи втишується, вже в 
церкві, тоді воно трохи втишується. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  То в матері, оце в моєї самої мате-
рі, то мати, оце матері було дев’яносто чотири год, як 
вмерла, то мати каже, в мене в самої двоє дітей вмерло, 
малесеньких померло, одно вмерло – було вісім міся-
ців, а одно так – в животі. Похрищене воно, все, каже, 
було. Не дай Господи ж, каже, дитина нехрищена вмре. 
Нехрищену ж дитину не можна на кладовищі ховать. 
Вобше десь треба в рув, казала мати, казала мати десь 
закопати коло хати та й все. Хрестика не ставили.

ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Свічківка

Записала О. Боряк 1 грудня 2009 р.  
у с. Свічківка Драбівського р-ну Черкаської обл.  

від Божко Варвари Степанівни.  
Розшифрувала Л. Карп’юк

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  [Чи могла баба-повитуха 
передбачити долю дитини?] Нє, сього баба не знала. 
Ніколи баба не знала, казала баба, шо то великий гріх 
шось знати. Воно ото кажуть (не знаю, чи правда) як 
іде породілля та загляне в вікно, то буде знати долю 
дитини всього, шо буде. Но баба сього ніколи не роби-
ла, то було великий гріх, я такого гріха не беру ніколи 
на душу, шо Бог дасть, те і буде.

БАБА-ПОВИТУХА  [Як у вас у селі називали породіллю?] 
Рожениця. [Чи не називали її «сирова» жінка?] Нє, у 
нас не було такого. [Як називали бабу, яка приймала 
пологи?] Бабка і все. Як ішла [до породіллі], то нічого 
не брала, перерізала тим, чим у хаті було. Постукали, 
ноч, полноч, баба схватилася і пішла. Пішла до Маньки 
чи до Гальки, бо роди. Отаке. Дякували [їй], то вже таке, 
як хрестини були, то дякували, давали хустку чи кла-
поть краму якого, чи як ото і тепер, то вроді крижмо. 
[Вона] не розбагатіла, у нас багатства не було. Усе багат-
ство нажите нашими мозолями, ото шо там дали, ото 
шо… Як принесла, то діткам роздала, пошила, у мого 
батька була сестра, чоловіка вбито, і троє діток було, то 
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треба усіх поділить, усім шось дать, комерції не було, 
багатства не було, і вона нас і вчила – шо не жальтеся 
на чуже, ідіть до людей і помагайте людям, уже її немає 
сорок п’ять год, і ми ставимося до людей так, як вона 
нам казала. [Чи хоронили якось по-особливому бабу-
повитуху?] Нічого, нічого, в мене баба вмерла двадцять 
п’ятого грудня, сховали, так як усі люди, наготовилися; 
як сховали, дев’ятини, сороковини, поприходили, бо 
баба ж, приходили оті всі, хто подужав, поприходили, 
бо то «наша баба», «наша баба була», «усім була баба: і 
нам, і людям». То, як було приготовлено, і вбрали, по-
клали, так вона й пішла собі з Богом. [Чи ходять вони 
на її могилу?] Можуть прийти, то вже нема кому хо-
дить. Одні ми ходимо, бо то наша баба, а другий раз 
дивися, що то як на кладовищі, це баба моя, є такі, шо 
пооставалися, вже мало пооставалося, шо вона їх, як 
кажуть обходила, приймала, ну, ше єсть дехто в селі, то 
я ж кажу: «Наша баба, це – наша баба».

ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  [Чим баба в’язала пупови-
ну? Ниткою, прядивом чи ще чимось?] Не знаю, не буду 
казать. [Чи зав’язували у вас пуповину?] Так-так-так, 
зав’язували і держали, сохраняли, а тоді вже, як під-
німеться такий, шо понімав, – шоб він розв’язав. [Що 
буде, якщо розв’яже?] Буде розумний. А було, шо десь 
покладе, і загубилось, а бувало, то таке, шоб, як вирос-
те, то розв’язав. [Куди дівали після того цю пуповину?] 
Не знаю, хіба його все знаєш? Хіба було його в ті года, 
то це я була б допиталась і додивилась. [...] [Куди міс-
це дівали?] Місто. Не знаю, куди дівала місто, не буду 
казать, не інтересувалась. Видно ж, десь прикопували 
ж його. Вона прийшла, вночі родила рожениця, була 
у рожениці, сюда-туда, там, підхазяйнувала, бо матері 
на роботу і діти, побігла, натопила хату, бо як у жінки 
свекрухи і матері немає, і натопила, і дитинку покупала, 
і три-чотири дні ходить купає дитинку ту маленьку, і 
мірає, і купає, ото. [Де вона його закопувала? Під дере-
вом, у хаті?] В хаті не було. Десь кудись дівали. Місто 
десь закопували під хатою, не в хаті, і часів через два-
три купали дитинку.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Купали – все кидали. Було, 
вона каже, шо в голий купіль не можна дитинку класти, 
то як другий раз немає чого, то возьме віхтик соломи і 
вкине в купель, шоб тільки не в голий купель.То ми ра-
ніше трави собірали, не знали, шо таке звіробой, то ро-
машки, то меліси всякі, то деревію вирве – ото-то всякі. 
То все було, шоб не пустий купиль. Воно в печі вода грі-
лася. А міряли оце дитинку, то оце так: оце сюди, а оце 
сюди, а це так, і міряє вона його разів чотири, а якшо не 
так, то воно не сходиться, а тоді раз, раз, помірала, тоді 
його розправила, витягла, аж затріщали вродє кісточ-
ки. І голівку мила, та ж все. Було, ми зазираєм, а вона 
купає і так бризка, бризка водичкой, а ми ж зазираєм, 
воно ж інтересно, а воду виливали під ростюще дерево, 
під сухе – нє, під яблуньку, під вишеньку, під шовкови-
цю, під ростюще. До заходу сонця всігда купала баба, до 
заходу, а як не встигали, то вже, як у купелі немає води, 
то воду не виливали. [Чому не виливали воду після за-
ходу сонця?] То Бог його Святий знає. Вже як баби не 
стало, то ми робили. Вже так було. Ми коло баби росли, 
вона дуже добра була, шо добра, то добра, вона всьому 
селу добра була. Шось знати – то було великий гріх.

СПОВИВАННЯ ДИТИНИ  Родилося, покупали, вона його 
сповивала у пелюшки, пелюшки були із полотна, поки 

ж такого не було, були із полотна, сорочки були такі 
великі, із сорочок. Як одну сорочку розпороли, то буде 
із пілки, буде три пелюшки, та з другої три пелюшки, 
та з рукава буде по маленькій пелюшці, ото тобі вже 
єсть. [Чи треба брати для дівчинки лише жіночу со-
рочку?] Тоді не придивлялися, чи то хлопчик, чи ді-
вчинка, із якої сорочки робити пелюшки, тоді такі года 
були, таке розкуркулення, все позабірали, тоді не було. 
Шо було, у те й вмотували. Сповивачі були поворозки, 
ото поворозками сповивали дітей. Їх в’язали. Ото по-
ворозки були цвітасті, а як багато дітей і їм не хватало, 
тоді шили, як долоня завширшки, такий пояс шили і 
ото цим поясом тоді сповивали. І тісно сповивали, ото, 
як сповиє, оце так складе, воно лежить оце так, як ля-
лечка, сюда-туда, куди хош не повернеш, оце скручує, 
скручує оцим сповивачем, отоді зв’язала, отоді ножки 
отим сповивачем, і ножки зв’язала, і воно лежить. Че-
рез те були і ножки рівні, і ручки рівні і через те не було 
ніяких вивихів, бо як посповивають до півгоду чи аж 
до восьми місяців, то будуть і ножки рівні, і косточки 
всі зростуться, і все буде на місці; сповивали до шес-
ти місяців, аж поки почне сідать, аж тоді, а воно, як 
сповите, то воно як привикло, тоді, коли вже раз, руки 
поклали, вже лежить, дожидає. Ото як дитина сідає, 
то перестають сповивати, а то сповивають місяців до 
п’яти-шести. Може, й плохо було, може, й добре було. 
Воно ж манюсіньке, подивлюсь на нього таке, воно ж 
манюсіньке, хребет у його не встановлений, нічого в 
світі, а то ти ж возьмеш його, а воно нікуди. Перепо-
вив, розповив, погодував, розповив і поклав собі.

РОДИНИ  Родини у нас не дуже, а от як хрестили, то 
збирали все село. А  хрестили  – так у дві неділі уже 
й хрестили, а родини, це так, поки породілля одійде, 
поки все на світі, то, може, хто й прийшов, но тако-
го не було, шоб збірали отакі збіговиська, як тепер, 
«родини» казали. [Чи називали «родини»?] Родини, 
родини. [Із чим треба йти на родини?] Раньше йшли 
на бали, куди не йшли, брали хлібину, оце йшли на 
свайбу, свайба йде, п’ять хлібин несеш. Ідуть на ко-
ровай – хлібина, ідуть на свадьбу – хлібина, це все з 
хлібом ішли, п’ять день іде – п’ять хлібин несеш. Баб-
ка, як ішла на родини, хлібину, знаю, точно брала. Шо 
ше – точно не буду казать, а хлібину – всігда, оддавали 
матері. На родини чоловіки не йшли, це так – сусід ки, 
сусіди, родичі у нас, своя баба була, то ми не знаємо, 
посиділи погомоніли. Знали, а так, зібралися, посиді-
ли, погомоніли. [Чи щось бажали дитинці?] Як всігда. 

ВІДВІДУВАННЯ ПОРОДІЛЛІ БАБОЮ-ПОВИТУХОЮ, 
КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  [Скільки баба-по-
витуха ходила до породіллі?] А  тоді коли схотіла, 
то пішла, а не схотіла, то в яке врем’я, то прясти, то 
топить, то варить. [Як вона називала породіллю та її 
дитинку?] Онук. Оце дитинка, оце її онук. А  ходила 
вона, ходила помагать, як була ше слабенька, було, по-
біжить, покупає, купіль поставить. Дитинка – це все 
її онук, у неї сімдесят п’ять онуків. [...] До онука вона 
[повитуха] могла прийти; як засівальники бігали, то 
приходили до баби щедрувать, і баба їх вгощала. [Чи 
носили їй вечерю?] Тоді вечері не носили. Тоді оце ми 
бігали після обіди, після двох-трьох часов, щедрувать 
бігали після обіди, після двох часов, а хлопці засівать 
бігали, ми бігали по своєму кутку, попід хатами, дала 
хтось коржик, канахветів тоді не було, а коржик – така 
радость, або хтось п’ять копійок дав. А хлопці утром 
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засівать було, вони знали, що то їхня баба, вона їх об-
даровувала, я ж кажу: «Чим хата багата, тим і рада». 
Горіхів в нас не було, то канахвети, то печення, коржи-
ки, коржики напікали, то в основному коржики роз-
давали, чим хата багата, тим і рада. Як який празник, 
то до бабки сходяться усі жінки, в кого вона приймала 
дітей. До баби в гості йшли. Любий празник, то в не-
ділю, то на Роздво, на сятки чи ше якийсь празника, 
то до баби в гості йшли. [Що вони брали із собою?] 
Хлібинку, ну, так ше там якого гостинця, я ж кажу, 
прийшли до баби в гості.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  [Скільки кумів у 
вас брали?] Кум і кума. [Чи брали нових кумів на кожну 
дитину?] Ні, брали одніх, брали й одніх, оце в нас один 
кум був у матері од сорок сьомого года аж до шістдесят 
другого. Як родилися, кумів міняли, бо куми – таке, як 
іде менструація, то не можна ж. Кумів не брали – або 
беременна, або кумів брали, шоб була чиста, а кум у нас 
один був. [Що куми брали із собою, як ішли хрестити 
дитинку?] Куми йшли, з хлібиною приходили. А назад – 
то мати давала хлібину і давала викуп, як ото сорочку 
почали давати пізніше, а кумі  – то чи клапоть краму, 
чи хустку ото. Це давали викуп кумі. [...] На хрестини 
збірали – хто як хотів. Ну, ше як у нас роду багато, то 
рід як собереться: ото батько і сестра, тоді бабина сестра 
була, то до неї діти були ті ж ісходилися, да сусіди, да ті 
ж у ланці, то як сходилися, то були такі, шо порося за-
різали, ланка прийшла, восєм душ, та й бал, нагулялися, 
наспівалися, натанцювалися і пішли. Так шо я кажу ж 
тоді? Куди б не йшли, який би празник не йшли в гості, 
хлібину несуть, на Паску йдуть до батьків в гості – хлі-
бину несуть: йдуть кум до кума – хлібину несуть. Це об-
язатєльно із хлібом ідуть. І там різали і їли. [Чи давали 
їм щось назад?] Я не знаю, чи там було заведено. Тім, 
шо приходили, назад нічого не давали, а кумам, то вже 
викуп давали. Викуп – це вже чи сорочка, чи хустка, я 
не знаю, це вже викуп. Викуп. Оте вже викуп хрещени-
ка. Мати викупляла дитину, вони ж похрестили дитину, 
і мати викупляла дитину. Мужчині давали сорочку, а 
жінці – то хустку, то крам, бабі тоже хустку давали, баба 
ж давала до хреста, баба ж дає до хреста, як ідуть хрес-
тить, баба дає дитинку у руки, куму у руки, і каже: «Не-
сете нам нехрищене, а принесіть нам хрещене». [Пови-
туха] сповивала і давала, вони несли ту дитинку до ба-
тюшки, несли до батюшки, вони несли це дитя маленьке. 
[...] Готували: капуста, картопля, узвар і ряжанка. Кашу 
не варили. Оце капуста чи борщ, картопля, узвар об-
язатєльно варили і ряжанка. Капуста, картопля, огірок 
з погреба – оце таке. Ряжанка – це молоко парять, до-
дають сметану, воно стоїть, бродить, воно – як сметана, 
з пареного молока. Капусту варили, як борщ варять, то 
називали «капусняк». Оце ще витягали з погреба, олією 
мастили, пізніше пішли вінєгрети робили, і квасоля, оце 
на свайби, холодець варили, з курей не вміли варити хо-
лодцю, а з порося, ото як порося зарізали, то з свинячих 
ножок і зварили холодець, а як немає поросяти[ти], то 
не варили. [...] [Чи стригли дитинці волосся?] Обяза-
тєльно стригли. [Як це називалось?] Пострижини. Оце 
ссутулиться, або це на полу стригли, ставили ряднинку 
туди, і то батько хрещений вистригав хрестик тоді. Ма-
тері волосся віддавали, не знаю, де мати дівала волосся. 
Я своїх не стригла, в нас пішла мода не стригти. [Куди 
дівали волосся?] Ні-ні-ні, десь кудись його, десь оприді-
ляли, а де оприділяли – не знаю.

КОЛИСКА, ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБ-
ЧИК ДИТИНИ  Мої дівчата росли в колисці. В колиску 
нічого не клали, там таке збите корито, а туди під низ 
підбита тряпка, а туди брали то матрасик якийсь, то 
подушечку, то якусь одежинку. [...] Як дитинка почи-
нала ходити, то старалися так між ножками путо пе-
рерізать. Скоренько ножа, і так – раз-раз, і навхрест – 
путо перерізать, як начинала ходить. [...] А як зубчик 
перший випадав, то миші оддавали. «Мишко, мишко, 
на тобі костяне, а мені дай залізне». Як тільки випав 
зуб, так ото й біжиш і шукаєш миші, кричиш, то під 
піч підкинеш, щоб мишка забрала. Це було таке на 
зубчики, було таке.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Якщо дитинка народжувалася сла-
бою, бабка могла її похрестити?] Хрестили, як так 
шо, то на п’ятий день і хрестили дитя, як слабеньке, 
то хрестили, шоб на п’ятий день у хрест увести, бо 
тоді, як нехрещене, тоді, його десь кладуть совсім не 
тут, десь кладуть у сторонці, не в ряд кладуть, а десь 
у сторонці, кажуть, хай його ногами хрестять. От як 
тут ворота, то тут у сторонці ховали, коло воріт, як 
нехрищене дитя. Любе ім’я давали, яке хотіли батьки, 
то таке давали, а то тільки в сторонці клали, як нехри-
щене дитя. Ні-ні-ні, [баба не могла похрестити дити-
ну]. Це тільки батюшка хрестить, він його й мирує, він 
усе робить. Це тільки хрестить батюшка. [Що робили, 
коли діти помирали? Чи міняли кумів?] Було. Не знаю, 
я сього не знаю. Період же такий був. Мерли і малень-
кими, і великими. У баби всі вижили, не було такого, 
шоб помер. Вона казала: всі живі були.

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН

с. Бубнівська Слобідка
Записали С. Захарченко та С. Зубер  

15 вересня 2009 р. у с. Бубнівська Слобідка 
Золотоніського р-ну Черкаської обл.  

від Лисенко Марії Назарівни, 1938 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ, ВИБІР 
ІМЕНІ ДИТИНИ  На жінку, яка чекає дитину, казали 
«важка». У празники нічого не можна робить, як жін-
ка важка. Був у нас шорник один, чоботи шив у праз-
ник, дак дитина родилась із розплесканими ногами 
[пальцями]. Недавно чоловік, охотник, вбив у око оле-
ня. Жінка вагітна, а він гріх на душу взяв, і дитина ро-
дилась без ока. Хлопцю зараз шістнадцять років. [...] 
Моя сестра родилась у Страсну п’ятницю. Баба каже 
матері: «Хоч зараз задави, скільки житимеш, стільки й 
мучитимешся». Не тільки людина, а щоб не родилось 
[ніхто] у Страсну п’ятницю, буде погане життя. [...] 
Ім’я дитині вибирали, яке кому хотілось. Як син – міг 
батько вибирать, як дочка – мати. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ 
МІСЦЕ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ВІДВІДУВАН-
НЯ ПОРОДІЛЛІ ПОВИТУХОЮ, «ПОСТРИЖИНИ», 
КУМИ  Баба пупорізна – баба Наталка Демнянша. Не 
було в неї невдалих родів, родили на полу. Бабі тій від-
дячували пізніше чи на спідницю тканину, чи шалю 
і хлібину. Прикаже рожениці, щоб не вставала днів 
п’ять. Якщо якісь проблеми – знов покликать її. [...] На-
роджували на полу. Як дитя слабе оживляли, опускали 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ  РАЙОН
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то в теплу, то в холодну воду. Нагріли камінь, помили 
водою, клали породіллі між ноги, попарилась, оповили 
одіялом щоб швидше крижі розійшлися. Під час родів 
треба, щоб персня не було, сережок, гребінок – витя-
гували з голови. [...] Пуп зберігали, щоб потім дитина 
розв’язала, щоб всі негаразди так розв’язувала. Внучка 
у Києві родила оце тепер і оддали їм пупа, як попроси-
ли. [...] Місце закопували під деревом, де яблуня росте, 
щоб тільки не на дорозі. Як одибрала місто, то вона пе-
редивилася його, чи не залишився кусочок. [...] Дитину 
баба зразу сама і купала. Вода тепла, після всього баба 
купала дитину. Як хлопець, треба в купіль дубові вітки 
класти, як дівчина – вітки з берези. Скільки раз купає-
те дитину, а не можна в голий купіль класти. Ще трави 
клали  – реп’яшки [череда], нагідки, ромашку, череду  
поклала. [...] Пупорізка баба до рожениці днів п’ять 
ходила, провідувала. Давали бабі шаль і хлібину, або 
на спідницю. [...] Пострижени через рік. Волосся [в па-
кетик], спалювали, щоб голова не боліла. [...] У куми 
брали когось із друзів. 

КАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Жаботин
Записала О. Бабенко 28 липня 2008 р.  

у с. Жаботин Кам’янського р-ну Черкаської обл.  
від Бобошко І. Д., 1930 р. н. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ  
У церкві батюшка хрестив. Там чаша є з свяченою во-
дою, то він ложить дитину на руку, а тоді отако – раз – 
окунає бистро. Три рази так у воду порне його. [...] Ви-
бирали [кумів] ранше по богатству. А тепер уже, то хто 
з ким дружить. [Чи родичалися з кумами?] Да. [Чи мож-
на було відмовитися від кумування?] Та ні. Од кумів не 
можна було відмовлятися. Чи ти бідний, чи ти богатий, 
а як беруть у куми, то треба йти. Треба дитину у хрест 
увести. [Чи було таке, що дві сім’ї хрестили одна в одної 
дітей – отак, перехресно?] Нє, бо це виходить так, шо 
наче одхрищуєшся од того. [Чи брали хрещені батьки 
дитину на виховання, коли рідні батьки помирали?] 
Брали. [...] Як дитина народилася, то казали «младєнец». 
[Як називали дитину, якій виповнився рік?] А  то вже 
казали – хлопчик чи дівчинка. [Як називали чотирнад-
цятирічних?] «Півдівка» або «півпарубок». Казали: «Ти 
вже півдівка, а й досі нічого не вмієш робити».

КАНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Трахтемирів
Записала С. Зубер 16 грудня 2005 р.,  

13 травня 2008 р., 12 січня 2009 р.  
у с. Трахтемирів Канівського р-ну Черкаської обл. 

 від Дерій Марфи Климівни, 1925 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, МЕНСТРУАЦІЯ, ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ, 
ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ, ДВІЙНЯТА (ТРІЙНЯТА)  [Ка-
зали]: «Товста», «породілля». Іти на похорон вагітній 
не можна. Вагітній не можна дивитись на гадюку, не 
можна ногами бить тварин, бо в дитини буде волос у 
спинці. [...]«На сорочці» [казали]. У пазуху жито при 
місячних [клали]. Солить на зиму не можна, коли мі-

сячні, садить, сікти капусту. Не можна [бути] кумою, 
дружкою, відвідувать породіллю. Не можна на дерево 
лізти  – те дерево всохне. [...] Остання дитина  – ви-
шкребок. [...] Зразу хрестили  – піп називав. [...]Якщо 
родяться мертві близнята-дівчатка, то називали Ма-
рія, другу – Магдалина.

БАБА-ПОВИТУХА, СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ 
ПУНКТ, ПОЛОГИ, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА, 
ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), УВОДИНИ 
ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, ПЕЛЮШКИ, «ПОСТРИЖИ-
НИ», ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ», РОДИНИ  На неї 
казали: «це та баба, що бабить», «повитуха». Років по 
п’ятдесят-шістдесят [повитусі]. Дві-три [повитухи] в 
селі. Як баба прийме роди, їй подарок – тканину. [...] 
Жарова Поліна Михайлівна  – фельдшер, учасник ві-
йни. Шостак Марія Євменівна  – акушерка, а перед 
виселенням – Шапран Валентина Петрівна. [...] Перед 
родами  – розплести косу. Могла і на печі, і на полу 
родить. [...] Закопували надворі місце у тряпочці. [...] 
Пуп зав’язували сировою ниткою, зберігали пуповину, 
давали розв’язать. [...] Треба бабі полить на руки. [...] 
Шість неділь [жінка] не йшла до церкви, тоді йшла на 
виводини. [...] Пельонки на ніч перед заходом в хату 
ховали. [...] Стригли у рік: зразу хрестик вистригав 
хрещений, тоді  – налисо. Волосся зберігали, спалю-
вали. [...] Наприклад, я похрестила дітей. Мені треба 
кумам давать пироги, вони на зразок теперішнього ба-
тона. Через тиждень після хрестин несем кумам. Вони 
без начинки, тісто трохи здобне, трохи підсолоджене, 
без прикрас. Рушник кладуть зверху на пиріг кумам. 
Пиріг з пшеничної муки. [...] Породіллі несли полотен-
це. Казали: «Треба щось нести дитину прикрить».

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Шендерівка
Записала Н. Гаврилюк у липні 2008 р. у с. Шендерівка 

Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.  
від Василенко Олександри Олександрівни, 1945 р. н.

ВАГІТНА  ЖІНКА, ПОЛОГИ  На празники робить  – не 
робили, оце я знаю. В празники, в неділю – не робили 
всі. І для вагітної те саме. Казали старі люди, що не 
робили. Красти заборонялося. Воно і тепер не мож-
на. І любому не можна цього робить. І для вагітної те 
саме. Кажуть «вагітна», або «в положенії» – хто як ска-
же! [...] Першу [дитину народила] в [19]66-ому, а дру-
гу – [19]73-ому. Акушерка приймала. Пупок не відда-
вали. Бірочки мені віддавали, але куди я їх дівала, я 
вже не помню. Врачі приходили провідувати дитину, 
а сусіди, подружки – нє! 

БАБА-ПОВИТУХА  Чую, по телевізору розказують, по 
радіо. Такого у нас – «баби» – нічого не знали. У нас 
були акушерки, врачі. І  мені такого не розказували. 
[Чи збирала повитуха гроші на квіти?] Ні! Я вперше 
чую! У нас в селі обрядів нема, нічого такого. Просто 
прийшли з церкви, похрестили в церкві. Зараз узять – 
пообідають і все. В церкву беруть крижмо – простинь 
наче, хлібина береться. 

ХРЕСТИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ  В  ЦЕРКВУ  Тоді 
хрестили дитину, куми були, записали, охрестили і 
все. Тоді таке врем’я було, що не дозволяли, то вже 
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хрестили старше. Було, на 8-ме березня, десь отак. 
А вже меншого – то літом. Ну, вже десь з півгода́ йому 
було. [...] А в церкву, в 40 день були виводини. Я ходи-
ла на виводини з дитиною. Баба покойна моя в церк-
ву ходила. У нас уже в селі церкви не було. В Заріччі 
була, але ж тоді закрили церкву. То ми в сусіднє село 
Стеблів їздили в церкву, там і хрестили дітей. І на ви-
водини там, і все там. Тільки там в Стебліві церква на 
кладбищі ето. Не ця, що зараз, но ́ва. Монастир там. 
А то на кладбищі, вона і сейчас стоїть, як їхати в сто-
рону К… [нерозбірливо], та церква маленька. Вперед 
хрестили, а тоді виводини. В мені в книжці написано: 
«Матір Божа привела Ісуса Христа, на 40  день  – ви-
водилась». 40 день жінка не має право… Раньше ми 
цього не знали, бо раньше ж нам цього не розказува-
ли. Церкви ́ забороняли. Цього ми мало знали. А тепер 
читаєм. То я кажу, жінка до 40 день не має право ви-
ходити на ме́жі даже! Але ж тепер ходить, коли хочеть. 
Казали «породілля» колись, а зараз – «ро ́женіца». 

КУМИ  [Кого брали за кумів?] По своїх. Брали і чужих. 
Я дві пари брала на першу дитину, а за меншою – одну 
пару. Записана одна була, одна пара, а  хрестили дві 
пари. Ну, просто по своїм. Він в дружескіх отношені-
ях був з кумом, а я – з кумою. Це були не родичі. Це 
просто я разом робила з кумою одною, то взяла по-
дружеські. І він так само. На другу дєвочку – одну ж 
ту саму куму, а за другу – свою родичку. І на хрести-
нах були всі. Просто пообідали і все. Раніше нічого не 
робили. Зараз більше беруть кумів. І  колись, і тепер 
дві і більше беруть – хто як хоче! Єсть таке, кажуть: 
«То старша пара!». Як по-церковному обряду, то наче 
до церкви ходили, то і дітей до цього наче привчали. 
У нас наче нема прикладів, щоб батьки померли, була 
сирота, і хрещені забрали виховувать. Я думаю, якщо 
дитина остається без батьків, то хрьосні должни за 
ними беспокоїться. [Чи брали «стрічних кумів», якщо 
помирали діти?] Колись таке чула, ще коли малою 
була, але і до путя не скажу.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕРШИЙ КРОК ДИТИ-
НИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  
Ну, в мене мама купала, але казала нічого не кидать, 
тільки марганцівку. Ото так і робили. [...] Первий 
крок, то радовалась. Про пута, що різать пута, я не 
чула такого! [...] Як перший зубчик випаде, то на го-
рище кидали і щось казали. [...] Перший раз стригли 
в год. Самі стригли чи хрещені стригли. Волоссячко 
просто поклали і все. Я не знаю, що з ним робили.

ВИБІР ІМЕНІ  ДИТИНИ  Одну [звати] Лєна – старша, а 
менша – Валєнтіна. Одна родилась в свято. Але, зна-
єте, тепер-то я б назвала по святках, а тоді щось… 
Вона на Параски родилась, Параска – осінью 27 жов-
тня. Одна в Заріччі живе – це поруч, а друга – в Одесі. 
А онуки – це назвала Олександр, а дівчина ходить ще 
в школу – Інка назвали. І вже менша – Юля назвали, 
дівчинку, а  хлопчика  – Ваня. На Івана родився, по-
церковному назвали.

ВІТАННЯ БАТЬКА  [Чи вітають батька з народженням 
дитини?] Та й тепер воно так. Могорич требують. Він 
бере купляє в магазині бутилу вина, із дому щось там 
бере, закуску яку угостить – дитину приливають. На-
зивали «прилить» сина чи дочку. Та є воно і зараз. І на 
роботі. Та це внука так само. «У тебе, – кажуть, – вну-
ка чи внук, то коли приллємо? Давай приллєм!».

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ», ХРЕСТИНИ  А! Носять на 
Різдво. Хрещеники до хрещених батьків носять вече-
рю. Це всєгда! Носять і зараз. Я ще носила! Береться 
хлібина, ідемо до хрещених і кажем: «Прислали батько 
і мати до вас вечерю». Ну, у нас тільки хлібину. Я чула, 
що носили щось інше, а у нас – з хлібиною. Пекли кру-
глу хлібину. З  тою хлібиною прийдем оце до хреще-
ного. Хрещений посадив, угостив нас.  Дали конфет, 
гостинців, що там ще куплять: чи хустку яку, чи на 
плаття. Тоді таке врем’я було! І з тою хлібиною ми йде-
мо до хрещеної, і з тою хлібиною вертаємося додому. 
І тоді таке врем’я було – то другі діти вже без хлібини 
ходили. Так ходили! І в школі, було, дітей критикують, 
боялися, що вечерю носять. Ну, було ж таке врем’я! 
Носять, мабуть, там до п’ятого, шостого класу. А те-
пер ці года, може, не ходять – первий, другий і третій 
клас, не ходять уже. Тоді ще трохи ходили, як я була в 
тих годах. А зараз то більше старші ходять. [Чи ходи-
ли породіллі до кумів?] Ні, тільки діти, діти ходили! 
[...] Я зараз не знаю, [що подають на стіл] бо не ходю. 
А тоді що ж готовили? Капусту варили і холодці вари-
ли, і картошку, і катлєти, і салати. В зимнєє врем’я – 
вінегрети. Ну, таких – олів’є і всього такого – не було!

Записала Н. Гаврилюк у липні 2008 р. у с. Шендерівка 
Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.  

від Резніченко Марії Петрівни, 1927 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  Я знаю, то баба то дітей приймала. 
Оце скіки родилося, ще баба приймала. І мене, і стар-
шу сестру брала баба. Я не знаю, куди вона місце ді-
вала, я матері не питала, де вона дівали ти пупи ́. Не 
знаю, шо давали бабі. 

ВРОКИ  Я вобще нічого не знаю! Оце дивіться, кажуть, 
людина погана на очі. Було оце моїй оцій меншій доч-
ці, їй було сім чи вісім, ще мала. Пасла вона гусенята. 
Гонить вона додому, догнала до двору до сусіди до 
материної, стала коло двору ця матка [сусідка], і вона 
стала – і заснула дитина. А хтозна, чого вона заснула?! 
Каже, виходила на шлях [сусідка] та казала: «Ти гуси 
пасла?» А  вона, видно, погана на очі була! А  дитина 
подивилася і впала, заснула. Спить і спить та дитина. 
Прийшли, переказали, шо дитина спить. Вона прибігла, 
кричить. Кажуть: «Не кричить, не займайте, нехай вона 
собі лежить». Прикрили її гарною хусткою. Вона собі 
виспалась. Ні, здорова, як треба. Вона, кажуть, ця баба, 
вийшла на шлях і до мене ка[ж]е. Мені так спать захоті-
лося. Я не знаю, чого це мені! Оце, видно, така людина 
була погана на очі! «Побризкаєш помиями на корову 
з рота. Набереш помиї і побризкай». Я побризкала так 
корову – і пішла вона. Лікували дітей старі баби. Була 
моя мати сама, як оце дитина прийде та заболіє, то вона 
наколотить рукою, де ложки миє чи що, взяла бризнула 
отако з руки. Побризкала по дитині 3 рази. А дитина 
була в такій гарячці! І більше нічого не робили.

Записала О. Таран 14 липня 2008 р. у с. Шендерівка 
Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.  

від Поліщук Софії Григорівни, 1929 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  У  нас він робив головою сільради, 
вона – вчителька, красавиця – Кирпушко Маня. Церк-
ва ось тут, і вона близько коло церкви живе. А вони 
цьому не вірили, а вона ходила в положенні, а він на 
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Рождєство: «Та, що там таке». Вона ходила в положен-
ні. Видно, малий був срок, коли вона зайшла в поло-
ження. І він ногу рубав на холодець. А вона красави-
ця, не хоче заміж, мати вмерла, в церкві вона читає, 
до церкви дуже ходить, то в неї нема два пальці – од-
рубаних. То всі люди тоді сказали, шо вони [не дотри-
мувалися заборон для вагітних]. [Інша жінка] вдари-
ла собаку, і їй позапихали ті очі. І  вона така злюща, 
контужена, можна сказать. І як я бачила, шо вона ту 
собаку вбивала, то в мене волос піднімався. І била, і 
ходила в положенні. Найшовся хлопчик, то він тако – 
зразу пищав і гавкав, як цуценя: «Ву-у-у-у», – пищав. 
Переріс. Матюкаються. Це великий гріх. 

ДОЛЯ ДИТИНИ  [Розповідь інформаторки про пока-
рання дітей за батька-двоєженця.] [Дві дочки], одна 
1951-го, друга 1956-го, [мали] болєзнь – груди поод-
різували. Оженився [їхній батько]. Він сирота (батько 
на войні загинув), після війни женився і першу жінку 
[покинув]. Він пішов нову сватать, ще жінка не вмер-
ла. То так люди сподєйкують, що так воно пішло на 
дітей. А та жінка ж страшно плакала, як дитятко: «Хоч 
би ж я вмерла, а вона наділа кибалку, наділа квітки, 
молоділа». І так воно пішлося. Це дві дочки – і оби-
дві [захворіли]. Люди так кажуть, що це великий гріх, 
вона й сама каже: «Мене Бог наказав за це». Якби вона 
вмерла та жінка, то ти вже клопотуй.

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУ-
ПАННЯ ДИТИНИ  Меншого мати [як народжувала], 
чую: стогне, стогне, а я на печі була. А мати: «А-а-а». 
Як я встала на лежанку та з другої хати тако вигля-
даю, а вона стоїть навколішки, рядно простелене, 
і стоїть навколішки. Дивлюся  – породила. Не було 
баби. Сама мати народила, сама пупика [перерізала]. 
Як я тако дивлюся, злякалася, а воно лежить, ніжками 
пацає на тім рядні і кричить. А я злякалася та втекла 
на піч. Не було баби. А баби брали. Тоді бранки були. 
[...] [Чи довго на селі були баби-бранки?] До 1929 году, 
як заснувався колгосп, тоді вже, наче, пішла держава, 
пішли в колгоспи, то тоді начали лікарні одкриваться. 
Наші тоді не входили в колгосп. Оце жінка дванадця-
теро дітей народила і всі дома на полі під копою. Оце 
народила, встає і такі котловани варить їсти. [Чи при-
ходила допомагати баба породіллі?] Ні. [...] Оддавали 
[пупок]. Я народила дочку в Корсуні. А двоє – одного 
ледь не під лікарнею, середущого, а старшого в лікар-
ні. Мати знала, може, й прикопувала. [...] Мати купала 
в любистку. Мати уміла і керувала, вона була нестара 
в мене, молоденька. То вона у курсі дєла.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  [Чи могла вагітна хрестити дитину?] 
Такого не зустрічала. Я своїх всіх троє хрестила в один 
день. Куми різні. По дві пари ми брали. Моїх дітей во-
зили чи в Сидирівку, чи в Стеблів. Це вже я забула. 
Раньше – це було чи п’ятеро, чи шестеро діток, а вони 
одних взяли, і ті одні куми – на всіх діточок. [Чи бува-
ло, що міняли кума?] Міняли. Приносить хлібину. Як 
куми посердяться, полаються, то вона несе хлібину і 
рушника, назад верта: «На тобі, я тобі вже не кума і 
він мені вже не хрещений». От у мене кума – полаяли-
ся до потирі, ще й родичка. [...] Мати [хрещена] бере 
крижмо, а батько [хрещений] гроші платить. А тепер 
все за гроші: ховають за гроші. [Коли Ваших дітей 
хрестили, Ви до церкви йшли?] Я – ні. Мені не можна. 
Я не була, і чоловік не був. Не можна. Куми самі взяли, 

похрестили і назад принесли. Раньше були виводини. 
Як ми хрестили після війни, такі батюшки були, таке 
воно було  – збиране. Аби в хрест. Тоді приносили з 
церкви, і пісні були. Як хрестили, то калину ту я сама 
[в’язала]. Повне сито чи решето нав’язали – овес і ка-
лина. Квіточок нав’язали, а тоді вже як сідають за стіл, 
то вони кидають по рублю, а я їм роздаю по квіточці. 
Я сама, може, раньше воно так було – [квітку роздава-
ла баба-бранка]. А зараз я не знаю.

МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Вікторівка

Записала О. Боряк 29 червня 2000 р.  
у с. Вікторівка Маньківського р-ну Черкаської обл.  

від Нікуліної Марії Давидівни, 1919 р. н.,  
родом із с. Подібна Маньківського р-ну

БАБА-ПОВИТУХА, «НАРОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ», ДИ-
ТЯЧЕ МІСЦЕ  «Баба-бранка» казали. Кликали, як баба 
[жінка] стогне, вже розходилась. Баби на все знали. 
Баба та все знала. І до дівчат знала робити все. Років з 
п’ятдесят їй було. Як бабу Єлю ховали, то я і не була, 
я в колгоспі багато робила. А на весілля кликали бабу, 
бо всіх же кликали, а її як бабушку, понімаєте? [...] На-
міточку треба зберігати на його жисть. Той чепчик 
удома треба зберігать, просушити, казала, і тоді десь 
покласти, а тоді десь він дівся. Ну, як марля, ото об-
мотаний був всеньки. Баба казала, що це його щас-
тя. А я немолода була, не хотіла [її зберігати], а мама 
каже: «Мовчи». Дитина в сорочці вродилася. І вже ту 
сорочку сохраняють, і куди воно ткнеться їхати, вот, 
приміром, з бараболею їхати: вона її бере, і їй дається 
скрізь щастя. А так, я не знаю, що примовляють. Баба 
хіба скаже? [...] Місце десь баба під дерево закопала і 
всьо. І ту купіль туди виливала. 

ПОЛОГИ, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), ВІД-
ВІДУВАННЯ ПОРОДІЛЛІ ПОВИТУХОЮ  Я  в лікарні 
родила, то баби лучче мені були. Баба не покине. Док-
торші нема. То баби лучше мені були – баба, знаєте, не 
покине, бо докторші нема, і кушорки нема, тільки та, що 
сторожує: «Кричи, кричи, буде, буде», – то кричи поки 
не породиш. А не можеш, тоді скоро на машину та на 
Маньківку, то є такі, що і на дорозі родили. Коло бабів 
лучче було. У нас хороша акушорка була, гріх казати. 
[...]Зілляли на руки, як одбере дитину. На руки зливали 
над мискою. Як я могла, то і я зливала, а як не могла, 
то мати зілляє чи сестра. А мені не зливала. Нічого не 
примовляла, не буду брехати, може, другій і примовля-
ла, а мені – ні. Зливали на руки: от я є роділля, і друга 
є роділля, то зараз і зливаю, як дали знати. А як нє, то 
вона прийде завтра чи післязавтра. На руки обізатель-
но зливали – то таке діло. [...] Днів три чи чотири ходи-
ла до мене: купала, дивилася, чи пупчик харашо зажив, 
чи що. А вона ще любила випити потрошка, знаєш? А я 
давала, так само і платила – давала, що могла. 

ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», ХРЕЩЕННЯ ДИ-
ТИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  На хрести-
нах батькам хрещеним давали калачі і квітки. Ці квіт-
ки я робила, бо я їх даю. А на хрестинах давали квітку; 
і бабі давали, і подарок, і кумам даєш. Квітку з калини, 
жита, пшениці – як у кого. На верх калача клали. І по-
дарок – на верх калача. Чи хустину, чи на кофту – у нас 
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так було. У всіх, може, неоднаково? [...] На хрестини 
квіток не давала, не буду брехати. Як христять дитину, 
то тоді такі маленькі квіточки дають всім, кладуть на 
калачі, а вони гроші кидають. Кажуть: «Вони для ді-
тей дуже пользітельні». Як у дитини сухоти, купають 
у ній, і у тих квітах, що у церкві святять, також купа-
ють. [...] Баба свяченою водою могла побризкать, [як 
дитина квола], має право. [...] Як ідеш на вивід, то баба 
іде для того, щоб дитину віддати батюшці, а батюшка 
несе: як хлопчик – у вівтар, а як дівчинка – то тільки 
коло вівтаря походить. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ», ШАНУВАННЯ ПОВИТУ-
ХИ  На святий вечір калач один брали, хустинку, на 
плаття, як багатші були, як хочте – і пляшку, як були 
такі баби, що і пили. Тоді були бідні і багаті. І тепер 
неоднаково жівуть. А вона вечеряти подасть. Всі не-
сли вечерю до неї, а вона всіх пригощала. На святий 
вечір пекли три калачі – лишають один мамі хреще-
ній калач, до батька хрещеного – лишають, а назад з 
одним додому приходять. [...] Я їм дякувала, вони до 
мене прийшли. А тоді, як діти підросли, то вже вони 
ходили [на Святий вечір]. Гроші давали: те стільки, а 
те стільки. Бабу шанували: дають хліб, даєш гостин-
ця, я, примерно, розродилася, на руки їй злила, даю їй 
пляшку, даю хліб, якусь хустку гарну чи рушник гар-
ний, гостинця за те, що вона прийняла у мене роди. 
А тоді вже вечерю їй несем – це її онук считається. Не-
сеш їй вечерю і калач, і на кофту або на спідницю. На 
хрестини квіток не давала, не буду брехати. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Обмивала дитинку я сама. У моєї до-
чки семімісячне вмерло. І свяченою водою побризка-
ла, і дід дубовинку зробив. Може, в кого баба і обми-
вала, а у мене такого не було, у мене діти не вмирали. 

СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Залевки
Записала Т. Зубрицька  

у с. Залевки Смілянського р-ну Черкаської обл.  
від Краєвич Євдокії Іванівни, 1919 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  [Називають] «вагітна», «беременна», 
«пузата». В празники не можна нічого робить, стірать, 
на всяке дрантя не заглядать; чи кричать, чи б’ються – 
не дивитись туди. Бути спокійному. Я  беременна 
смородину збирала, так і пятно – смородина. В перві 
місяці особенно не можна. Не можна [на вогонь ди-
витися]. Можна, тільки не торкаться ні за шо. Оце 
пужар називається. Красти нільзя. Нікого не боятися. 
А то як вкраде, да сховає, то шось буде. Та, шо ходить 
з дитинкою, не можна нічого ні на кого казать. Жад-
ному бути не можна. Кажуть, не можна давати нічого, 
як сонце зайде. Старі кажуть. Мати моя була стара і не 
понімала, як не дать, як просять.

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Як треба, то 
кликали бабу. Баба Ананійка в нас була. Шепче, ма-
саж робить. Вона полапає, як дитина лежить. А в моєї 
мами сусідка, то та тій брала роди, а та – тій. «Оце, – 
каже, – Гапко, дмися». Поки баба прийшла, то вже ту 
дитину – в тряпочки. [Повитуха] бере своє, там руш-
ник, вона знає, шо брать. Буває, крашанку треба… 
Чоловіка виганяють. Втікає сам. Матері наші на печі 

родили. Бабу покличуть. [...] [Що додавали в першу 
купіль дитини?] Свячені васильки, череда, любисточ-
ку трохи, щоб любезна людина була і щоб любили її. 
Чебчик [?], любисток… Я не знаю за хліб. Свячену во-
дичку, може, ллють, не знаю. А хліб – ні. А лучче не-
вірному родиться, як гарному. Невірне – щасливіше. 
В  вугол [виливають воду], шоб там ніхто не ходив. 
Якесь гарне місце. Не на мусор… [Коли це так ро-
блять? Коли перший раз купають дитину?] Даже і як 
ви миєтесь… А як дитина, то на гарне місце.

РОДИНИ, КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Провідують], 
як жінка чиста вже. Це тепер ходять. Баба Ананійка 
казала, що можна зурочить. Раньше бігом хрестять. 
Шість неділь і хрестять. [...] Тепер дві [пари кумів] бе-
руть. Раньше – тільки кум та кума. А як багаті були, то 
і по три. А як бідні, то одні куми христять усіх дітей. 
[Чи було таке, що коли помирали діти, то «стрічних 
кумів» брали?] Да. Кого побачиш, записуйте. Я тоже 
йшла по вулиці, кого побачила, тих взяла. Мене Пань-
ко взяв, я дуже молода була. Льонька такий больний 
був, умирав. Ми йдемо на роботу, він каже: «Хоч ви 
обіжайтесь, хоч не обіжайтесь, я вас беру за куму». 
А Льонька був при смерті. Ми бігом його до церкви, 
охрестили. Сєчас такий, шо ну! Це правда. Молодого, 
старого – кого стрінете. [...] Раньше на третій, на чет-
вертий день хрестили…

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ»  Вони й тепер. І були. Добре, шо бабка така… 
Нема її вже. На нашім краї така була. В нас баба Ана-
нійка була. Осьо Віктор, він младенчеським болів, то 
вона крашанкою… Дитина може бути паралізована. 
А потім воно перейде. Вона приходить і шепче. Качає 
крашанками і шепче. Вона на себе бере все. Вона вроди-
лась така. Он у Сунки голова привіз двох. Поїхав в Київ, 
привіз їх сюди людям помогати. Як зайшла та Полька і 
ше одна жінка – Олена. Вона живе туди, на Босяки. Ця 
ж Полька заходить, а вони кажуть: «Хай ці люди вихо-
дять, бо вони мішають робить». Очі такі. [...] Не можна 
[двічі відлучати]. Така дитина буде [«погана на очі»].

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  [У  що Ви колись гралися?] 
У кремахи. Я свого онука учу. Навибирала камушків 
п’ять штучок. Кидать… А потом в цурку. Тепер дівки 
з парубками гуляють по углах. А ми з палками, отакі 
бичі, краєчки застругані, ямочка така. По очереді ми 
б’єм. Вирить ямку. Краї застругуються. Я беру палку, 
ту цурку як вдарю, треба підбить. Це нас багацько.

с. Плескачівка
Записала Т. Зубрицька  

у с. Плескачівка Смілянського р-ну Черкаської обл.  
від Івахно Агафії Володимирівни, 1922 р. н.

РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ, ПУПОВИНА  
Рушничок звичайний бере. Вона садовить в діжку або 
шо. Вкутує рядном. Я бачила, як вона робила. Я вже 
була год шістнадцять, уже понімала. Посадить в те-
плу воду, не в гарячу, а в теплу, підмощає шо-небудь 
і отако, отако крижі, крижі, як почне крутить. Вона 
сидить в теплій воді. А потом ложить її. Воно, буває, 
довго не розкривається. А  потом вона давить, шоб 
крижі роздавались. Вона лучче робить, друга і вмирає 
при родах, а вона пособляє. А як ні, то прямо витягне 
її, спиною поверне та коліном як обпре її, аж витяга-

СМІЛЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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ється воно: «Кричи, кричи, чим подужче», – коліном 
до спини придавить. Та не то, шо рядно, а кухвайку-
строчанку вмочить в воді, посадить: «Сиди, сиди». По-
чне кружить. Потом посадила на стілець, в спину ко-
ліном. Баба сидить на стільці, а вона стоїть і коліном. 
Вона бачить, як крила розступились. То вона на печі 
сидить, а на лежанці породільниха стоїть. Вона не дає, 
щоб породільниха сідала. Тільки стоячи, як чувствує, 
шо дитина йде, вона її положила. А так стоячи. Вона ж 
підмощає, як і впаде, то там подушка. А є ще ногами 
йдуть. Ногами – найхуже. А вона ж його ще й поверне. 
Вона ж як почне повертать. Воно ж може і задавиться. 
Поки ж поверне. А як?.. То вона вже помога, помога. 
Тоді як вхватить – уже всьо. А тоді бігом у купіль. [...] 
Воно лежить, лежить, висохне, хай лежить. Боже упасі, 
закопать. В тряпочку лляну. Ото тоді як воно розв’яже, 
там уже нічого нема. Котре розв’яже, то буде дуже му-
дре. В вісім не розв’яже, аж у десять чи дванадцять год. 
Котре розв’яже, умне стає, котре не розв’яже – дурне. 
Більше – розв’язували. Це мало яке не розв’язує.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Нагріє купіль, просте-
лить ряднинку, колись ряднинки ткали, самотканку. 
Положила, перехрестила, помолилась Богу і купає. 
Хрестик там тільки дерев’яний, бо жилізний не го-
диться. І не покрашений. Свячений. Він під ряднин-
кою. Моляться «Отче наш» і «Вєрую». [Чи заварюють 
трави?] Як закон. Материнку  – дівчатам, а хлопцям 
не кидають материнку. Нєльзя. Кидала звєробой, зу-
бровку, п’ятипал, багацько, їх не можна і перелічить. 
Дев’ятисилник, живокость. Дев’ятисильник, шоб сила 
була, живо кость, шоб кость зросталась, звєробой, шоб 
не був по-звірячому, а по-людськи. Любка, шоб любив 
дівчат, держиводу, шоб чоловіка держалася. Всяке зі-
лля. Начитує, те – для того, те – для того. І воно ж бува 
так. [Чи кидають хлібчик?] Як закон. Як ні, то колоски 
жита і пшениці. Колосочок посвячений обізатєльно 
кидають. «Пшеницю, жито і овес, шоб зійшовся рід 
увесь», – це так приказує. Геть усе. І просо, яка яри-
на, озимина – все. Рушничок постелила, а під голова-
ми – колосочки. Вона купає його. Хлопець же не ро-
дить, то йому материнки не надо. Бо він може яловим 
стать. Баба не ложила. Вона перехрестить, набирає в 
жменьку води. Швидко переверне, скільки останеть-
ся, стільки перехрестить. Якось вона знала: як більше 
води останеться, цей щедрий буде, а як менше, – буде 
скупіший. Виливають [воду], де людська і котяча нога 
не ходить, Боже спасі! Все врем’я так. Тільки на межу.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  Зайшла одна стара лю-
дина, зайшла і каже: «Я  таку знайшла хату, це баба 
бабує». Її баба навчила других. Якби й мене навчила. 
До баби зайшла прохачка. Ти, каже, будеш бабувать, 
так, як я. Я тобі передам. Мені такий сон приснився. 
Як ітимеш бабувать, заглянь в перве вікно направо, а 
потом – налєво. То буде хлопець, а то – дівчина. Вона 
так ішла бабувать, заглянула в праве вікно. Дивить-
ся  – колиска висить. Глянула влєво  – наче вірьовка 
теляпається: «Шо ж це таке?» Та каже: «Шо ти бачи-
ла там?» – «Колиску і вірьовку». – «Ото, – каже, – ти 
йтимеш, родиться дитина і та дитина повіситься, ро-
диться хлопець, а колиска – там дівчина буде». Точно 
таке, каже, получилося. Вона пішла за вдівця. Чоловік 
такий вредний був. Тільки лягла, стукає в вікно. Вже 
породілля ступкалась. [Що означає «ступкалась»?] Ро-
дить буде. Вже буде родить. А він недовольний. Його 

перехрестила, каже: «Гріх тобі». Сама помолилась, 
вийшла з хати і пішла. Заглянула в вікно: «О, це буде 
якесь нехароше діло». Родивсь той хлопець: «Він  – 
недовговічний. В  вісімнадцять год йому предстоїть 
смерть». Вісімнадцять год прийшло  – повісився. Це 
моїй бабі друга баба розказувала.

РОДИНИ  Як звечора, то не можна йти. Не годиться. 
Бо ввечері чи дияволи переходять, чи танцюють, чи 
русалки. Нєльзя. Йдуть дуже рано. Тільки зірниця 
зійшла, вже йдуть провідувать. Так і до покойника. 
Так у нас було. Тепер вже по-новому, по-совєцькому. 
[Йдуть] сусіди, рідні. Беруть полотно чи платочок. 
Як до хлопця, то більше полотно беруть, а до дівчини 
платочок, хлібину, як є гроші, то гроші – хто шо має. 
Породілля лежить на кроваті. На гарячому нєльзя. 
[Бажають]: «Хай Бог в цій хаті дає матері здоров’я, а 
щастя дитині. Хлопцю – хорошу дівчину, а дівчині – 
хорошого жениха  – хлібороба, плотника, аби не пи-
сар, бо то ледащо».

КОЛИСКА, ІГРАШКИ  Дитина – в колисці. На третій день 
ложать в колиску, не зразу ложать. Три дні положено 
лежать з матір’ю. Перехрестять, положать. Колиску 
плели з лози. Стелили сіно. Соломи не стелять. Чеб-
чик, материнку, всяке потрошку. [...] Підтичку одірве, 
яка вже негодна, а потом зробить ляльочку, отака тобі 
іграшка. Коли ж воно начались ці іграшки? Був у нас 
дід-штунда. Він єропланчика зробить чи щось.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, КУМИ  Раньше, як 
народиться, должни хрестить. Батюшку кличуть, він 
вдома хрестить. Були й церкви. Ми як родилися, нас 
батюшка вдома і похрестив. В той вечір. А єсть міся-
ців через два, через три. А батюшка недовольний був. 
Ще й не ступкається, а вже біжать по батюшку. Ще не 
народила, а він ходить по двору і жде, поки народить. 
І молиться. І здоров’я дає. Геть усі вугли в хаті попе-
рехрестює. Молітву почитає. Він положить, трошки 
покупає наперехрестя, а тоді після його перекупують. 
[...] Баба должна буть. А  батюшка не хрестить, він 
прийшов, поблагословив і все. А ви, шо хочете, те ро-
біть. А хрестини може і в три годи. Баба на хрестини 
несе, що в неї є. Вона несе паляницю, пиріжки, холо-
дець. В нас не носять цвітів. Хліб святий і всьо. Колись 
капусту варили і бікус тушили, тушена капуста, холо-
дець  – як закон. Як м’ясниці, то м’ясне, як піст  – то 
пісне. Риба, компоти. На хрестинах батькам дають чи 
на штани, матері – плаття чи спідницю. [...] Воно не 
положено, але тепер беруть своїх. А так: вийди надвір, 
кого стрінеш – чи циган, чи старий – бери. Як мужика 
першого стрінеш, буде щаслива дитина.

с. Сунки
Записала Т. Зубрицька 4 вересня 2000 р.  

у с. Сунки Смілянського р-ну Черкаської обл.  
від Тимошенко Віри Євгенівни, 1913 р. н.,  

родом із с. Мельниківка Смілянського р-ну 

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  
Я ше так родила. Затопила, замісила тісто, хліб. А воно 
мене хватає… А я ж хочу хліба напекти дітям. Коля, 
Вовка, а це я Толіка… Ні, я Колю родила. Лідочка була 
і Вовка. Вони собі у бабушки. У нас хата була на горі. 
А  батьки внизу жили. Я  замісила тісто, неможу. Чо-
ловік надворі був. Чує, шось закричало. Він до хати, 
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а хата заперта. А я заперлася і кричу на всю хату. Він 
стукав, стукав, кричить: «Вєра з ума зійшла, заперлася 
і кричить на всю хату». Тітко Васько, тітко Марфа бі-
жать, мамі сказали на гору. Витягли вікно та відкрили 
двері, а в мене Коля родився. Бабу гукнули, баба пупа 
перерізала. А тепер на сохранії…[...] [Куди виливали 
воду з першого купання?] Надвір виливали. [...] Аяк-
же, в мене усі діти хрещені. Хрестим, коли соберемся. 
Куми несуть [у церкву]. Кум, кума. [Кого вибирали 
хрещеними?] Ви мені понаравились – оце вас. Отако. 
[Як справляли хрестини?] Обикновєнно. [Чи запро-
шували повитуху на хрестини?] Аякже, запрошували.

с. Ташлик
Записала Н. Гаврилюк 3 грудня 2009 р.  

у с. Ташлик Смілянського р-ну Черкаської обл.  
від невідомого інформатора, 1954 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  [Що не 
можна робити вагітним?] На мерця не можна дивити-
ся, на вогонь, не можна красти нічого. Пам’ятаю, були 
сливи, я вирвала їй, я считаю, не крала, а в Олесі на 
плечі родинка така, як слива. А ось у Ніни, ни знаю, 
шо вона крала, а в дочки на плечі таке пятно. А на во-
гонь не нада дивитися, бо тоді пятно. [У свята] шити 
нільзя, коси підстрігати. [Чи були випадки у селі, коли 
на дітях були якісь вади?] Не пам’ятаю. [...] Я ходила 
з Лесьою і ходила на роботу, і ото – дряпаєця в двері 
шось. Прихожу – мишка. Тричі я її гонила. Це перед-
вісник того, шо була дєвочка. [Дочка додає]: А в мене 
миша по нозі залізла. Вже перед декретом. [...] Нас у 
мами було четверо. Батько мій з дуже великої роди-
ни. У його баби було одинадцятеро дітей. Батько мій 
пройшов усю війну, було дуже багато нагород, часто 
виступав перед дітками. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, РОДИНИ, ПЕРШЕ КУ-
ПАННЯ ДИТИНИ  Раньше бабусі брали [приймали ді-
тей]. [Називалася] «повитуха». [...] [Дитяче місце] зако-
пували. Пупок зберігали. [...] [Чи справляли у вас роди-
ни?] Тільки хрестини. [...] Сорок днів не можна вино-
сити. Купіль не можна виливати перед заходом сонця. 
Виливали під дерево, щоб не звертали її [дитини] долю. 
Купали в череді. В любистку – шоб любили хлопці.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ  Осьо роди-
ла молода жінка – через тиждень хрестини. Воно, як 
раньше, то краще. Нас на роботі наказували, як хрес-
тили, я возила до батюшки в Смілу – дома [хрестити]. 
В церкві реєстрацію робили. [...] Рідних своїх [беруть]. 
За першою дитиною дружку і боярина – обов’язково. 
По дві, по чотири [пари]. [Чи раніше так само було?] 
Да. Дві пари це обов’язково. Куми мають бути самі 
хрещені. В  церкві обов’язково запнути хустину. [...] 
Хрестини, як були заможні люди,  – то ззивали сусі-
дів, товаришів. Обирали кумів і робили звіздини, так 
як церкви не було. [...] При хрещенні, коли принесли 
додому, сядять на кожух. Нє, це до хрестин, скидають 
гроші хрещені батьки. Вертаються [з церкви], кажуть: 
«Брали нехрещену, а привезли вам хрещену». Сідають 
за стіл та й гуляють. Подарунки дарують. [Чи були 
якісь страви обов’язкові на хрестини?] Нє, такого не-
має. [...] Закутували дитя [крижмом]. А потім зберіга-
ли чи шили дитині шо. [Що зараз беруть за крижмо?] 
Махрове полотенце. А то брали пелюшки.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Раніше це були дійсно 
хрещенні батьки. Ми до них ходили завжди. Вечерю 
носили на Святвечір. Брали кутю, узвар – це саме го-
ловне. Кутя в мисочці. А узвар – це з сушені заваре-
ний кампот. Прямо в кутю наливали. Верделики, пи-
ріжки, коржики. Замотували в вузличок  – платочок. 
Нас пригощали, давали гостинці. Ми свою зачинаєм, 
а вони свою кутю давали. В  основному до хресних 
ходили, до баби  – вечеряти. [Чи зараз також носять 
кутю?] Да. Тіки страви сучасні, а кутя обов’язкова. Го-
лодна кутя – мундєрка, селедці, гірки, помидори. Ми 
носили до батьків вечерю. Батько всігда було вийде і з 
рушниці стріля. Вигоне кутю.

«ПОСТРИЖИНИ»  Зараз приходять хресні батьки з по-
дарками. Стрижуть. Садовлять на кожух. Хрестиком 
виріжуть і в конвертик покладуть гроші. Перед дити-
ною кладуть книжку, гроші і інструмент якийсь, чар-
ку. До чого дитина зразу потягнеця, така вона й буде. 
[Як давно садять дитину на кожух?] Років десять.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Там жінка стара вже пе-
реляк виливала на воск і молитвами. Я водила Лесю, 
вона собаки перелякалася. То відрізала волося. В стіні 
робила дірочку і викладала те волосячко, замазувала. 
Дитина впісюється від переляку. У неї [дочки] постій-
но боліла голова, врачі нічого не могли зробити. Шото 
її робиться, падає і всьо. Вона сиділа на тапчані, а 
тоді упала і всьо. Ми накрили її чорним платком. І че-
рез певний час вона прийшла до пам’яті, але вона не 
пам’ятає нічого. Нє, це не епілепсія. [...] Видно, поро-
блено, бо я водила її. Років п’ятнадціть, шістнаціть [їй 
було], але цей період йшов років три. Не один. А тоді, 
як я вже поїхала з нею до бабок, в церкву, почала я 
молитви читать, почала обводить її свічкою. «Отче 
наш» ми стояли читали перед образами з свічкою. Ми 
їздили до жінки, яка їй робила і научала нас робить. 
Свяченою водичкою. Є люди, які не знають, шо вони 
цим володіють. Подивилася, шо дитина гарна, а дити-
на вночі починає плакати, не спати.

ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Тальянки
Записала І. Щербак 26 вересня 2008 р.  

у с. Тальянки Тальнівського р-ну Черкаської обл.  
від Івасюк Тетяни Юхимівни, 1935 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ПЕРЕД-
БАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ, БАЖАНА 
СТАТЬ ДИТИНИ  «Важка» таку жінку називали. Коси 
не можна було різати. І до цеї пори так: як зайшла в 
положення, то жінка не підстригається. Бо тепер уже 
ж всі стрижені. [Чому дітки-каліки народжуються?] 
Кажуть, що в празник, як у церкві правиться, шось 
робила таке. У мене є далеко племінниця, і вони вдвох 
із чоловіком – врачі і, відімо, робили якусь операцію, 
а вона в положенні була, і як народилася дитина у неї, 
то ручки шматок у неї не було. [...] [Скільки, на Вашу 
думку, має бути дітей у сім’ї?] Батюшка каже: «Скіль-
ки Бог дав, стільки хай і буде». [Чи  у Вас так було?] 
Не думалося за того, шоб вони були, а думалося за те, 
шоб їх не було, а вони були. [...] Як дівчинка [має на-
родитися], то у мами плями на обличчі такі будуть, а 
як хлопчик, то немає ніяких плям. [...] [Кого першого 

ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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хочуть? Хлопчика чи дівчинку?] Як який батько. Бо 
мамі одинаково кого родити. У сусіда нашого вродив-
ся хлопчик. Його питають: «Кого ви хотіли?» А  він 
каже: «Няньку! А  лялька буде». Він дівчинку першу 
хотів, а вродився хлопчик.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК, СІЛЬ-
СЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  [Чи були в селі баби, 
які приймали пологи в жінок?] Не знаю. Може, ше як 
мама моя жила, то були. Казала, шо вроді були. Але не 
розказувала за них. Мама казала, шо самі родили. А хто 
приймав, то не казала мені такого. [...] [Де Ви народжу-
вали?] У роддомі. Дома ні одного не родила. Всі троє 
там родила. [...] [Що Ви акушерці дарували?] Шампан-
ське, квіти. [Чи запрошували її на хрестини?] Ні разу не 
запрошувала. Таке життя було, шо не було як.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  [Чи ходили Ви до 
церкви на вивід?] Ходила. Це в сорок днів треба йти, 
від того дня, як народиш, шоб жінка очистилась. А до 
того ніззя в село йти, ніззя поміж люди йти. І воду ніз-
зя було брать з криниці. Щиталося, шо це сирова жін-
ка, вона вліяє на всіх. Колись таке було, а тепер того не 
додержуються.

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Чи хрестили 
Ви своїх діток?] В мене один хрищений. А ці двоє бать-
ко не хотів христить, то так вони і остались нехрищені. 
[Кого брали в куми?] І з рідні брали, і з сусідів добрих – 
отаке. [Скільки пар кумів брали?] Шестеро кумів, це 
три пари брали. [Чи вибирали Ви, щоб куми були ба-
гаті?] Нє, нє, просто, шоб хароші люди були – подруга, 
сестра моя, сусіди. [Чи була якась пара старшими ку-
мами?] Не було в нас різниці. [Чи можна брати за куму 
вагітну жінку?] Не можна. Чого так, не знаю. Кажуть, 
шо не можна. [Чи родичалися Ви з кумами?] Аякже, 
до сіх пір. До кумів на «Ви» кажуть: «Кума, Ви». [Як 
дітки вмирали в сім’ї, то що тоді робили?] Я чула таке, 
шо як таке було в сім’ї, то вже, як народиться дитина, 
в куми беруть того, хто йде по дорозі, кого встрінеш 
першого. І беруть того за куму чи за кума. Отаке чула, 
не знаю, чи це правда.[...] [Що приносили на хрестини 
кум, кума?] «Крижмо» це колись називалося. Брали на 
крижмо матерійку простеньку, метрів два чи скілько. 
[Чи брали хліб?] Аякже. [Хто це ніс?] Кум. А кума несла 
дитину. А то й позмінно несли. [Що з тим крижмом ро-
били?] Стелять у церкві, і святить батюшка, христять 
дитину. [Що куми казали, коли приносили із церкви 
дитину?] Я вже й забула, шось таке: «Охристили дитя 
ваше й наше». Оце таке кажуть. Назвали його, хоть і 
вдома воно вже було назване. Я сама вдома називала, 
а потом піп уже це ім’я називав, як христив. [Що з тим 
крижмом потім робили?] Рубашечку шили дитині чи 
пельоночки робили з нього. [Чи влаштовували вдо-
ма хрестини?] Да, були христини, такі невеличкі, тіки 
куми і всьо. Тоді таке життя було, шо не розгонишся. 
[...] [Навіщо потрібно хрестить дитину?] Шоб вона не 
боліла, нічого не боялася.

«ПОСТРИЖИНИ», ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  В  рік, 
це первий обичай, нада дитину постригти. [Хто це ро-
бить?] Куми, кум стриже. Дитину на стільчик садять. 
[Чи підстеляють кожух?] Не помню, це вже стільки 
років пройшло. А  як постригли, сіли, поїли, по сто 
грам випили. Оце такі стрижки. [...] [Чи носили хре-
щеники своїм хрещеним вечерю?] Носили, і мої вже 
онуки, як менші були, то носили. А як старші стали, 

то й не носять тепер. [Що дитина несла хрещеним?] 
Калачі давали. Це треба нести чи шостого січня, на 
Святий вечір, чи на другий день, на Різдво. Хрещений 
чи хрещена забірають у нього цей калач, а свій дають.

ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ, ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  [Як у вашо-
му селі кажуть на дитинку, яка народилася?] «Новона-
роджена дитина» кажуть. На першу дитину «первачок» 
казали. [Як називали останню дитину?] По-нашому, то 
казали «мізинець». Казали, шо остання дитина може 
шось бачить, через сон говорить може шо-небудь,  
віщувать. [...] [У скільки років Ви народили першу дити-
ну?] Двадцять п’ять год мені було. Але без батька. Така 
дитинка була, найдена. [У скільки років Ви виходили за-
між?] У двадцять вісім. [Чи цю дитинку, найдену, якось 
обзивали люди?] Були такі люди, дуже грамотні, шо ка-
зали: «А, такий-сякий, байстрюк». А я кажу: «Байстрюк, 
аби з добрих рук!» А в них діти тепер ще хужі.

УМАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Колодисте
Записала І. Щербак 24 вересня 2008 р.  

у с. Колодисте Уманського р-ну Черкаської обл.  
від Савченко Олени Іванівни, 1935 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА  Це була стара, пожила жінка. Їх не-
багато було на селі – їх було одна чи дві. Це вже така 
жінка була, шо в неї вже не могло бути дітей, шо вона 
вже не народжувала. Чого так – не знаю. Дітей бага-
то тоді народжувалося, і вона мусіла ходити, брати ті 
діти. [Чим породілля бабу-бранку обдаровувала?] Шо 
хто мав, то й давав. Обязатєльним був хліб.

ВІДВІДУВАННЯ ПОРОДІЛЛІ ПОВИТУХОЮ, ВИБІР 
ІМЕНІ ДИТИНИ  [Чи запрошували священика читати 
молитви біля породіллі в перший день по народженні 
дитини?] В моєму возрасті такого не було. [Чи читала 
баба-бранка якісь молитви біля породіллі?] Може, й 
читала, не знаю. Мої діти родилися в лікарні, а мами-
ні, і я в тому числі, то вдома родилися. Була при тому 
«бабка-бранка» називалася. Вона мусіла провідувати 
свою породіллю днів три-чотири після родів. [Що вона 
робила?] За здоров’я її питала. Прийде, побуде, поспіл-
кується з нею та й іде собі додому. [...] [Що робили, коли 
дитинка народжувалася слабенькою і могла померти?] 
Зараз бабка ця несла дитинку до священика, назива-
лося «до молитви понесла». Священик помолитвив. 
Священик ім’я давав, того святого, який там день при-
падав. [Чи  давали наперед ім’я?] Чи сьогоднішнього 
святого, чи який там далі буде, ну не назад давалося. 
[Чи можна було поміняти ім’я дитині?] Не знаю такого. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  У шість неділь [по-
роділля] йде до церкви і батюшка читає якусь молит-
ву. А  до того вона не має права до кирниці йти, ще 
кудись там далеко іти від дому. Поки вивід не вичита-
ється. Вона вже після того скрізь може ходити. [Чи в 
один день робили вивід і хрещення?] Було і таке, мож-
на і так було робить.

ПУПОВИНА  [Коли дитині давали пуп розв’язати?] Як 
воно вже вміло розв’язати. Як яка дитина. Є така ди-
тина тупа, шо воно не вміє розв’язати довго, а є таке, 
шо розв’яже, розшолопає геть чисто. До семи років. 
[Чи роблять таке зараз?] Не знаю.
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ХРЕСТИНИ  А хрестили, коли вже хто міг. До шести не-

діль старалися похрестити дитину. Бралося двоє ку-
мів, а як хтось хотів, то і дві парі кумів брав. [Що куми 
приносили на хрестини?] Крижму приносили і кум, і 
кума. Куми платили батюшці за хрищення. [Що брали 
на крижму?] Як ранше, то мама казала, шо такий руш-
ник самотканий чи там шматок полотна. Те крижмо 
потом використовували для дитини на платтячко чи 
на сорочечку. А пізніше, то з магазина куплялася на 
крижму якась ткань. Несли до батюшки, а як звідти 
приносили, то казали: «Ми брали у вас немолитвене, 
нехрищене, а принесли помолитвене, похрищене, до 
віри приведене». [Що куми казали, коли брали дитину 
у батьків до церкви нести?] «Брали у вас нехрищене, 
немолитвене, а принесли вам хрищене і молитвене». 
Це вже як з церкви прийдуть. [Де тепер частіше хрес-
тять дитину? У церкві чи додому батюшку запрошу-
ють?] Більшість додому приглашають батюшку, бо 
кажуть, шо в хаті тепленько, дитина маленька. [Коли 
дитину хрестять?] Шоб воно вже на дитину було похо-
же. [Для чого діток треба хрестить?] Шоб у віру свою 
ввести, шоб воно було нашої віри. Того ми своїх дітей 
хрестимо. [Як хрестини вдома відзначали?] Так, обі-
ди робили. [Кого, крім кумів, запрошували?] Рідних, 
були батьки одних і других. А потом вдома хрестини 
гуляли – сідали за стіл, обідали. [Чи запрошували баб-
ку на хрестини?] Запрошували. Вона якісь такі кві-
точки робила, нарвала там якихось, як це літом. А як 
зима, то є в неї засушені квіти. І вона робила ці кві-
точки і кожному давала, хто сидів за столом, всім цим 
просяним гостям, а вони давали їй там руб чи скільки. 
[Чи родичаються батьки дитини з кумами?] Да, калачі 
носять. А тепер вроді до трьох років носять, а тоді вже 
не носять. А раніше довго носили. Їдуть возом, сань-
ми на Різдво до кумів. Це калачі везуть.

КУМИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  [Кого в куми бе-
руть?] Родичів, друзів. Можуть і не українців, а і других 
національностей, як подружилися з кимось. [Скільки 
пар кумів у вас беруть?] Хто скільки схоче. У мене, як 
родився хлопчик другий, та й було так, шо було три 
парі кумів. Ми назначили, шо будуть кумами ті, шо 
були за першим хлопчиком. А тут жінка приходить та 
каже: «Проси мою Нінку, бо в тебе хлопчик, а вона ще 
за куму не була». А друга тоже: «Проси мою Польку, бо 
вона ше за куму не була, а в тебе хлопчик». То мусіли 
брати аж три пари кумів. Треба, шоб у дівчини перший 
похресник був хлопчик, тоді вона заміж за хлопця ви-
йде, а не за вдівця чи розвідняка. [Чи визначали стар-
ших кумів?] Да, да, була пара старших. [Куди возили 
хрестить?] У Рижавку, там церква була. [Чи брали на-
ступним дітям ту саму пару кумів?] Старалися брати ту 
саму. Або можна було кума того самого брати, а куму – 
іншу, бо в тебе хлопчик, а вона ше за куму не була. [Чи 
можна брати за куму вагітну жінку?] Не можна. А чого, 
то не знаю. Як діти одне по одному вмірали, то вже як 
родилося дитя, то те дитя із лікарні через вікно крали. 
Медперсонал знав, шо це обичай такий. А вже як хрис-
тити несли, то де там хто йшов, то вже піймали його і 
просили за кума чи куму буть. [...] [Чи носили хреще-
ники бабі-бранці вечерю?] Носили. Котрі менші, то з 
батьками несли, а старшечкі, то самі. Це було шостого 
січня ввечері, сьомого січня зранку прамо. 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  [У  якому віці 
діток від грудей відлучали?] В рік. А шоб таких очей 

у людини не було, то кажуть, шо не можна дитину від 
груді відірвати, а тоді назад давати. Ото в тої дитини 
будуть такі очі. Це заверняна дитина, і в неї такі бу-
дуть погані очі. Вона зурочувать буде така людина.

ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ  [Скільки дітей було у Вашої мами?] 
Четверо. Я,  брат Данило, сестра Степаня… І  у мене 
четверо, сини всі. [Як у вас казали на дитинку, яка 
народилася?] Новонароджене: «Ішли провідувати до 
новонародженого»,  – казали. [Як називали дитинку, 
якій виповнився рік?] «Річок уже»,  – казали. «Годо-
вичком» називали. [Як називали діток п’яти-семи ро-
ків?] «Дошкільнята», – казали. «Малі діти», – казали. 
[Як називали тринадцяти-чотирнадцятирічних?] Ну 
то ж уже підростки. [Як називали діток одного віку?] 
Ровесниками. [Як називали першу дитину в сім’ї?] Ну 
як?.. Перша дитина, первісток. [Як називали остан-
ню дитину?] «Мізинець» називали. [Чи ці дітки мали 
якісь особливі здібності?] Говорили про таких дітей, 
шо «первісток» і «мізинець», вони мусять отакі якісь 
привиди бачить. Казали, шо вони всьо бачать.

«ПОСТРИЖИНИ»  [Коли перший раз стригли дитин-
ку?] В  рік. «Пострижини» називалося. [Хто це ро-
бив?] Хресні батьки. Хресний стриг, просто обстригав 
повністю, хрестик не вистригав. [Чи садили дити-
ну на кожух?] Нє, просто садили на стілець, кожуха 
не клали. 

с. Рижавка
Записала І. Щербак 24 вересня 2008 р.  

у с. Рижавка Уманського р-ну Черкаської обл.  
від Руденко Марії Михайлівни, 1941 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ ДИТИНИ, 
БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ  [Як у вас на вагітну жінку 
казали?] Кажуть: «Марія (чи хто там) в положенні». 
[Що такій жінці заборонялося робити?] То лишнє все. 
Я,  як дояркою робила, то все приходилось робить. 
[Чи можна різати волосся?] Я за таке не знаю. Це дуже 
великий гріх чийсь, як таке буває, [як народжуються 
діти-каліки]. Це ше чи діди, чи прадіди прокляті, про-
кльони на комусь є. Оце ж, кажуть, шо в третьому чи 
в четвертому поколінні таке горе получається. [...] Як 
має дівчинка буть, то лице у жінки таке чистеньке, а 
як хлопчик, то на лиці такі «орли» чорні. [...] [Кого 
першим більше хочуть у сім’ї? Хлопчика чи дівчинку?] 
Та батьки, чоловіки всігда хочуть, шоб був хлопчик, 
але вже шо там получається. 

СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ, БАБА-ПОВИ-
ТУХА, ПУПОВИНА  Я тут в селі в роддомі народжу-
вала, у нас ше тоді був медпункт. [...] [Яка була ця 
баба-бранка, вона ще могла дітей народжувати?] Нє, 
нє, це була така вже стара жінка, шо не народжувала. 
Жінка, у якої є ше місячні, не повинна ні покойніка 
обмивати, ні діток брати. А вже як вона чистенька, то 
тоді вона має полне право. Бо як у неї це є, то на діток 
може падати всяка нечисть – таке шалушиння на лич-
ці, на ручках. [...] А мама вдома народжувала. У нас в 
селі була така бабка-бранка, то вона прий мала у мами 
роди, пупчик дитині в’язала. Батьки ховали той пуп-
чик, де там вже хто ховав. А тоді, як дитина йде в шко-
лу, та й давали той пупчик розв’язувати, ті гудзочки, 
шоб воно дуже грамотне було. Але чи воно так, чи не 
так, то Бог його святий знає.

УМАНСЬКИЙ  РАЙОН
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424 ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ, ВИБІР 
ІМЕНІ ДИТИНИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ  [Чи Ви в цьому селі 
народилися?] Тут, і батьки мої звідси, і всі-всі звідси. 
У мене двоє дітей. А у мами було троє діток. Тоді ж ран-
ше було дітей і по двінадцятеро, і по шістнадцятеро. 
У мого діда було двінадцятеро дітей. Але тоді дітей було 
навалом. Це тепер одненьке-двоє, а тоді навалом було. 
Ранше і по дев’ятеро було, і по десятеро. [Чому тепер не 
народжують стільки?] Бо кажуть, шо треба його воспи-
тать. [...] [Як у вашому селі кажуть на дитинку, яка що-
йно народилася?] «Ангелик» кажуть. А тоді вже прохо-
дить врем’я, то називають вже по-імені по-святочному. 
[Як дитину в рік називають?] Просто кажуть: «Вже го-
дік дитині», – та й усе. [Як називають, коли їй уже п’ять-
сім років?] Ну то, кажуть, менші дітки, а то старші ді-
тки. [Як називають дитину від семи до чотирнадцяти 
років?] А таких називають вже підростками. А як вже 
шістнадцять років, то кажуть: «Вже моя дівка на від-
данні». І тоді так казали, і тепер так само кажуть. [Як 
називали останню дитину в сім’ї?] «Мізинець» казали. 
[...] Вибирають ім’я большинство під набожного: оце 
як на Миколая родилося, то повинен бути Миколаєм. 
Вже ти його не зміниш ні на Дмитра, ні на Гриця, ні на 
кого. Вже не можна мінять ім’я. [Як зараз вибирають 
ім’я дитині?] Молодь вже такого не держиться, вона ви-
бира по-свому, шо кому наравиться. [...] [Чи зберігали 
сорочечку першої дитини для інших дітей?] Аякже, вді-
вали на других діток, шо рождалися.

ХРЕСТИНИ, КУМИ, ПОСТРИЖИНИ»  [Хто носив хрес-
тити дитину?] Куми носили. Хто бере й дві парі, хто 
і три парі кумів. Багатші беруть більше пар кумів. 
І мама вже йде на вивід у церкву. Батюшка виводить 
її, а тоді христить дитину. І дає батюшка ім’я. Тоді всі 
були согласні з тим ім’ям, шо батюшка давав, а тепер 
наперед називають самі батьки, то вже батюшка нігде 
не дінеться. [Якщо одночасно хрестили декількох ді-
ток, то кого священик першим миропомазує – хлопчи-
ка чи дівчинку?] Хлопчика всігда першим миропома-
зує. Хлопчика батюшка і у вівтар заносить, а дєвочку – 
тільки до вівтаря. [Що несли кум і кума до церкви?] 
Кума то несла дитину, а кум ніс хліб. І кум, і кума несли 
крижму. Каждий свою крижму ніс. За крижму і руш-
ник був, і матерія була. Тепер несуть то повзунки, то 
колготки, то якийсь костюмчик. [Що з тією крижмою 
мама дитини робила?] І платтячко шили чи сорочечку 
для цієї дитини. Не можна її віддавать нікому більше. 
[...] Як первенця христили, то брали за кумів тих, хто 
був буярином і дружкою. А за другим, то беруть, кого 
хтять. А  за першим, то це обізатєльно так треба ро-
бить. [Як до кумів звертаються – на «Ви» чи на «ти»?] 
Тоді до кумів зверталися всі на «Ви», а зараз ніхто вже 
не викає. Тепер уже на «ти» кажуть. [Чи можна брати 
вагітну жінку за куму?] Нєт, а чого воно так – не знаю. 
[Чи можна брати одну й ту саму пару кумів до всіх ді-
тей у сім’ї?] Хто жилає, то да. Було таке у нас в селі. 
[Кого батьки дитини беруть у куми: старших людей чи 
ровесників?] Ранше, то брали і старших, а тепер більше 
ровесників беруть. [...]Хрещений батько в год стриг. 
Він вистригав на голові дитини хрестик, а тоді постриг 
ножничками та й усьо. А тоді за стіл сідали – кума при-
йшла, дід та баба, батьки дитини, гостей ззивали. 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  До года корми-
ли груддю, а хто – і до півтора року. Нє, не вібірали 
[спеціальний день, щоб відлучити дитину від грудей]. 

Коли вже там мамі понадобилося, тоді вона вже і від-
лучала. [Чи можна було вдруге давати грудне молоко 
дитині?] Того не можна робити. Бо буде така дитина 
врочлива, якшо вона заверняна була, заверняна до 
цицьки. Воно тоді так: і на людину як подивиться, то 
людині погано стає від цєї дитини. Воно й не раде тому 
всьому. Мама винна в тому всьому. Такого робить не 
можна ні в якім разі. Воно тоді вредить усьому – і на 
скотину, і на шо не подивиться. Воно й не хоче само 
погано робить, а таке вже поза ним робиться.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ  
[Що робили, коли дитинка перший крок зробила?] 
Треба, в самій перед, її в таку неділю проводити через 
хату, є така неділя, шо місяць сходить. В перву неділю 
на молодому місяці треба її провести за ручки через 
хату. Та й тоді воно стане ходить. [Чи різали пута?] Нє, 
такого не було. [...][Що робили з першим зубом, коли 
він випадав?] Зубчик дитина викидала на горище та й 
казала: «На тобі, мишко, простий, а дай мені золотий». 

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ  [Що робили жінки, як дітей 
не було в сім’ї? Ходили до ворожки чи в церкві мо-
лилися святим?] А шо ж та ворожка поможе? До Бога 
ходили, до іконів, а до ворожки – нє. 

с. Черповоди
Записано 19 листопада 1995 р.  

у с. Черповоди Уманського р-ну Черкаської обл.  
від Хорохонько Клавдії Юхимівни, 1930 р. н.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Свячена вода. Її держали. Вона 
так була як лічебна. Дітей умивали, як десь хтось, уроки 
якісь. Ну, хтось подивився на дитину – воно дуже пла-
че. Свяченою водою вмили. Очі промивали. До очей, 
особенно до очей [помічна]. То сама лучча вода, це нею 
частіше лічат очі. Стрітєнська вода. Правильно празнік 
називається – Стрітєнія, а це вода стрітєнська. [У Чис-
тий Четвер], як є в тебе дитя мале, ти ж його не поведеш 
купати, не понесеш на річку. Значить, побіг до схід сон-
ця, візьми тої водички і це дитя скупай. Це дуже поміч-
не, оцей день помічний. Колись ше була така болєзнь 
як біди, називалась. Біди – сохла дитина і отут, де м’язи 
осьо ці, на ніжках, на ручках, воно ставало торбинка-
ми, сухенька ця дитина, ото скелетик. Обично такі десь 
до трьох років діти на оці біди боліли. То у цей четвер 
побіжи-но, водички до дня набери і до дня скупай, і до 
дня її і винеси, в якій скупав, то під дерево вилий цю 
водичку. Під любе дерево. В садку, в себе в дворі вилий 
під дерево, шоб це ця дитина опять набралась цього 
тільця і росло. Воно ж тоді не росте. То це ше для таких 
примін, маленьких цих дітей брали, купали.

с. Ятранівка
Записала І. Щербак 23 вересня 2008 р.  

у с. Ятранівка Уманського р-ну Черкаської обл.  
від Усенко Ірини Григорівни, 1925 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПОЛОГИ, ДВІЙНЯТА (ТРІЙНЯТА), 
ПУПОВИНА  [Чи були у вас у селі бабусі, які пологи 
приймали вдома?] Були в нас такі жінки, повитухи на 
них казали. Це були вже такі жінки, шо вже не рожа-
ли самі дітей. [...] [Чи запрошували священика читати 
молитви біля породіллі, коли народжувалася дитина?] 
Таке врем’я було, шо не запрошували. Не вірили ж тоді. 
Даже мені мої діти казали, шо Бога нема. А я їм казала, 
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шо навчіться хоч «Отче наш». А мама моя була віруюча. 
[...] [Що казали люди, якщо народжувалися близнятка, 
трійнята? Це добре чи погано?] Для батьків це тяжко. 
Але всі були раді. [...] Як пуп одпадав, то його ховали у 
скриню. В нас було у вісімнадцять років. Вже як має ви-
ходити замуж дівчина, то давали пупа розв’язати. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  [Коли ім’я давали дитині?] Як 
у кого. Хто й на другий день називав, а хто – і через 
тиждень. [Чи давали ім’я в церкві?] Нє, оце ж такий 
був період, шо не дуже звертались до церкви. Це осьо 
так було аж від війни, аж до року 1960-го. У нас, на-
приклад, вдома, то старші діти менших називали. 
Вибирали по празниках, які празники близько підхо-
дять. Ті, шо наперед підходять празники за церковним 
календарем. Тепер тоже за церковним календарем 
дехто дає, а дехто сам називає, як кому нравиться. [Чи 
є церква у Вас у селі?] Нє, немає. Була, але її зруйнува-
ли за совєцької власті. [Чи можна міняти ім’я дитині?] 
Ну, було таке, то міняли із дозволу ЗАГСу. І в батюшки 
просили дозволу.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  У  шість неділь їй 
[породіллі] треба було йти до церкви на вивід. Іде 
вона з бабушкою з своєю чи з сусідкою старенькою. 
Стоїть мамка у вході в церкву, не йде вона в церкву. 
А бабушка заходить та батюшці каже про неї. Батюш-
ка приходить, прочитає молитву над нею, і вона тоді 
заходить із дитиною в церкву. Це після шести неділь. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, 
«ПОСТРИЖИНИ»  Такий період був, шо взагалі дітей 
не хрестили. А взагалі прийнято до шести неділь ди-
тину охрестити. [Чи могла повитуха сама охрестити 
дитинку, коли вона слабенькою народилася і могла 
померти?] Нє, тільки до батюшки треба нести. [...] 
[Кого брали в куми?] Таких, шо в сім’ї благополучно, 
шо діти живуть, не вмирають. А як умирають діти, як 
таке случається, то бере калач батько і йде і першого 
попавшого, хоч і старець трапиться, бере за кума. Ка-
зали, шо це – «стрічні куми». Як які батьки, то пару ку-
мів брали, а другі – дві, три пари. [...] [Кого священик в 
першу чергу миро помазував, коли одночасно хрести-
ли кількох діток – хлопчиків чи дівчаток?] Хлопчиків. 
[...] [Коли перший раз стригли дитину?] В  рік. Куми 
приходили  – хресні батьки дитини. Хресний батько 
вистригав хрест на голові і його хресна мама збірала, 
зав’язувала в вузолок і віддавала рідній мамі. 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Положено до 
року кормити. Але буває всякого. Якшо дитина сла-
ба, то й довше кормлять. Треба, шоб не в пісний день 
відлучати. Цілушку хліба, сіль давали дитині і казали: 
«Переходь на свій хліб». На старому треба відлучать. 
[Чи можна було відлучати в дні пам’яті святих чи му-
чеників?] В дні пам’яті святих можна, а мучеників, то 
не треба було відлучать.

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ, ОСОБЛИВІ 
ЗДІБНОСТІ ДИТИНИ  [У  якому віці дитині вдяга-
ли першу сорочечку?] Колись давно, то дитині вдя-
гали вже як на вивід іде. А  тепер, то на другий-тре-
тій день надягають сорочечку. [Коли одягали штани 
хлопчику?] В  рік уже вдівали штани. А  ше раніше, 
то десь уже в років в чотири-п’ять вдівали. Це як 
я росла, то так було. І  спідничку дівчаткам вдіва-
ли. А  до того віку, то вони просто в сорочці довгій  

ходили. [...] [Як у вас казали на дитину, яка щой но 
народилася?] Просто казали «новонароджений» та й 
усе. А в рік казали «годовичок». [...] Було таке. Каза-
ли, шо первісток і мізинець можуть побачити відьму. 
Ну я, наприклад, мізинець у сім’ї. Я шось бачила, але 
не можу доказати, шо то. Були в нас у селі на кварти-
рі із Западної, дівчинка у них років три була. І вони 
їдуть додому на храмовий празник, на Варвари у них 
празник був. А мене просять, шоб я у хаті побула. Я 
оставляю свого племенника у себе в хаті, а сама йду 
туди. А  перед цим я опарила руку. І  до того вона в 
мене боліла, шо я не можу. Вони поїхали, а я осталась 
на хазяйстві. Вночі у мене підскочило давлєніє. І я ше 
зрання вирушила додому, а в нас був базарний день. 
І думаю, ходьби мені до одної вчительки до подвір’я 
дойти, там лавочка є. Та я там сяду, шоб не впасти на 
дорозі, бо так голова боліла. А ця дівчинка їхня там, де 
вони були в Западній, спала. Чи їй приснилось, чи їй 
придалось, шо їдьмо додому. І каже батькам, шо їдь-
мо і все, бо у бабушки голова болить. А батько їй: «Не 
голова, а рука». А вона: «Не рука, а голова!». І їй твер-
дилось те, шо це у мене голова болить. Вони приїхали, 
а я розказую, шо це дійсно у мене так голова боліла. 
А ця жінка каже: «В нас дєдушка, мамин батько, був 
ясновидець». І от вроді їй шось передалося.

ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Галаганівка
Записала В. Конвай у серпні 2008 р. 

 у с. Галаганівка Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
від Кучми Марії Кіндратівни, 1935 р. н. 

БАБА-ПОВИТУХА  Моя баба, батькова мати, була по-
витуха. Баба якогось зілля збере у вузлик, замотає. 
Прийшов дядько, гукає бабу на роди. Вранці прихо-
дить баба і ми її питаємо: «Ну, що ви там упіймали?». 
А вона каже: «Хлопчика». А ми були малі та перепиту-
ємо, де саме впіймали, а вона відповідає, що у капусті. 
А сестричка була трохи старша та говорить, що зараз 
зима, та капуста померзла. І часто її брали приймать 
дітей. А тоді давали бабі полотна або платочок. Вона 
брала ще із собою сурові нитки  – пупа зав’язувати 
дитині. Пуповину я знаю закопували під дерево. Баба 
прийме роди, дитинку скупала у зіллі, давала три ло-
жечки одвару зілля у ротик.

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вереміївка
Записала С. Маховська 24 липня 2013 р.  

у с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. 
 від Чехун (Колоди) Надії Яківни, 1915 р. н. 

ВАГІТНА  ЖІНКА, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У  СІМ’Ї  «Вагітна 
женщіна» [казали]. [Чи можна було вагітній штовхати 
кота?] А, не можна. Бульо кажуть, шо не можна бульо. 
Не знаю, бульо ж ногою не можна штовхать його – ди-
тина чи обросте, чи шо? Оце так балакали, а чи воно 
так, чи ні – не знаю. Не можна [красти вагітній]. То бу-
льо самі од себе, шоб дитина не злодійкувата була. Не 
можна бульо брати чужого, не можна. Просить можна. 

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ  РАЙОН
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І вагітній жінці не можна ніколи одказувать. Не мож-
на. Шо вона просе, дай їй. І тепер оце є. Як жінка вагіт-
на чого там попросе, дай їй, не одказуй, не можна од-
казувать. Я не знаю. І од Бога не можна одказувать їй, 
а чого – не знаю. [Чи заборонялося переступати через 
щось?] Ну, тако тепер вони не лазять. Вони так бояцця, 
не лазять. [Що могло статися, якщо вагітна злякаєть-
ся?] Ну, Господь зна. Як вона лякаєцця, то-то погане, 
чогось погане, а чого – не знаю, не буду казать. Чого 
не знаю, то не знаю. Можна іти [вагітній на похорон], 
тільки не надо їй слухать півчі, як співа півча «Вєчная 
пам’ять». Не можна їй слухать. Подивилась на покой-
ника і пішла відтіль. А півча як співа «Вєчная пам’ять», 
то не можна. Ну, не бачила, шоб носили [немовля на 
похорон]. А на свадьбу носять. Спеціально. Ще й моло-
дим дають, шоб подержала. Піднесе до молодої, каже: 
«На, подерж мені дитину». [Чи були випадки, що вагіт-
на жінка помирала?] Ну то шо. Ховають так, як і треба, 
як і треба ховають. У мене сестра одна вмерла вагітна. 
Була больна і вмерла. Ховали. Так можна ховати. Півчу 
можна і батюшку можна, все. [...] [Раніше багато дітей у 
сім’ях було?] Усяке. І по десять. Одна жінка, я знаю, на 
Вереміївку вісімнадцять штук виплодила. Но вигляді-
ла тільки семеро, а то померли маленькими. А то й по 
десятеро, й по дванадцятеро, й по семеро, й по п’ятеро, 
й по одному. В людей не бульо цього. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Стародавні: Грицько, Іван, Павло, 
Олекса, Микита тамочки, Матвій, Катерина – отакі о. 
А дівчат – Санька, Настя, Галька, Олена, Приська, Па-
лажка, Надєжда – отакі стародавні. Не бульо оцих – чи 
Рая, чи Свєта, чи там ще як – не бульо раньше. А тепер 
вже. А оце времня уп’ять [оп’ять] вернулося. Багато те-
пер називають по-стародавньому. Ну, оце в нас, у прав-
нука, – Кирило, Матвій і… Забула, ще. Отакі хлопці. А у 
Валі, оце ж Гришиної дочки, то і чоловік Олекса, і син 
Олекса. А в нас оце Гриша і Іван був, чоловік – Іван. [Які 
нові імена зараз дають дітям?] Я не знаю. Оце тепер не 
чую, не знаю. Та чо[го] ж ото? То Віталій, то Славік, то 
ще отак єсть. Раньше ж їх не бульо таких. 

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА  Було і пряду: цією ногою 
пряду, а лівою дитину колишу. Тут колиска висе, ко-
лисую дитину. Не так, раньше ж не було отих, шо чо-
тири, два місяці до родов. А я оце обох… Ходила на 
роботу оце і дитину привела. Отого, шо втопився, у 
п’ятницю на роботі була, пресувала табак, а в субо-
ту Ванька народила. Ото так, раньше так, не було нам 
ніякого нічо. [...] Баби були. Якісь баби ж були. Булі, 
булі такі баби раньше, Свєта, шо як її гукнуть, і вона 
біжить, і загляне у вікно, зразу вона загляне, це мені 
розказували ще, то я кажу, то вона баче, чи воно жи-
тиме, чи воно повісицця, чи воно втопицця, вона вже 
побаче. Тіки шо  – не каже. Вона не каже. Та булі на 
кажнім тому краї, десь, там і буде. У нас це село бульо, 
там чотири сільраді на одно село, дванадцять колгос-
пів на одно село, дванадцять колгоспів. Та вони булі, 
і не одна їх булі. Дванадцять колгоспів, хай Господь 
милує. В кожнім колгоспі людей багато, багато було. 
А  тоді соєдіняли, а тепер був один колгосп. А  це не 
одного  – розтягли, розбазарили, оставсь маленький 
фермер. Оце паї дає нам. Оце так. 

ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ОБРЯД ОЧИЩЕН-
НЯ («МИТИ РУКИ»), ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  
Перев’язувала. Одріже та перев’яже пуповиною, та й 

усе. Або тий во, льон, отой льон, та льоном обв’яже, 
пообрізує і все. У  неї ножички в кармані. Вона вже, 
баба, як вона, її кличуть, то вона, ак [як] іде, то знає. 
Вона, як одрізала ж воно, я ж там нічого не знаю, оце 
ж вона десь одрізала, а ту пуповину зав’язала, і вона 
забира, мамка, вона одтой, одпада. Пупець зароста і 
одпада. Нікуда вона не брала нічого. [...] А  дитяче 
воно, місто, зійшло ще в больниці. А як дома, то дома 
зійде все. Десь закопують. Воно ж, понімаєш, так як 
корова отелицця, то вона ж очищаєцця, місто сходе. 
Так і женщіна, однаково. Воно сходе, поодпадало усе, 
і все. [...] [Куди баба-повитуха виливала воду, коли 
мила руки?] Там на те нічого. То таке, куди виллєш. 
[...] [Як розраховувалися з бабою, яка дітей прийма-
ла?] Ото не знаю, бо я уже не захватила тих бабів, не 
знаю. Я в лікарні їх обох родила. [Чи запрошували цю 
бабу на весілля?] Аякже, запрошували. Є, шо запро-
шували. [Чи дарували щось бабі на весіллі?] Цього не 
знаю. [Як ховали таких бабів?] Так, як усіх людей. 

РОДИНИ  Ну, я вже і не знаю. Як у кого ходять, а у кого і 
не йдуть. [Чи могла до породіллі прийти жінка з мен-
струацією?] Ото не знаю. Того не знаю, чи воно таке 
бувало, чи можна – не знаю. [Чи святкують у вас ро-
дини?] Хто як хоче. Раньше, оце як була комуністична 
партія, то його мало хто гуляв оте народження. А те-
пер я чую, кажуть, одно народження. Тому таке – тому 
таке. [Чи накривали стіл відразу після народження 
дитини?] Ні. Як же накривають, як воно в больниці. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ  В  ЦЕРКВУ  Ніку́да, нікуди [по-
роділля не йде після пологів]. Раньше бульо шість не-
діль, шість неділь вона ніку́́да не ходе. А як вийде шість 
неділь, то вона бере дитину і йде до церкви. І  оце це 
раньше було. А тепер вже цего нема. Вони ж не ходять у 
церкву. А ото ж не знаю, коли вона. А раньше бульо то 
так. Вона іде, у неї, кажуть, «виводини», іде до церкви, 
у неї на порозі дитину візьмуть, однесуть аж батюсці 
його. Як хлопчик, то він і той поднесе туди аж, а як ді-
вчинка, то по церкві поносе. [Чи відразу хрестять дити-
ну після вводин?] Ще ні. Це тільки виводини щітаюцця. 
То перве в церкву його понести. [Породілля] іде в церк-
ву, дає він їй цю дитинку, і вона йде додому собі. А те-
пер Господь зна, як. Вона вобще сама не йде [до шести 
тижнів]. Сама вона не йде, шоб на неї ніхто не дивився, 
бо є ж люди на очі погані, всякі є. То вона ото дома. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Чому треба хрестити дитину?] 
Ти знаєш, оце ж я цього не знаю, а знаю тільки одно, 
шо друга дитина народицця – і плаче, і плаче, і плаче. 
Поведуть дитину, перехрестять, вона втихомириц-
ця. І ото ж кажуть, шо то Бог коло неї походив, він її 
на путь наставив гарно. Стала то вона смирненька, і 
спить тоді. А друга дитина плаче дуже, плаче і плаче, 
то й до курей носять її. Носять. А там є така приказка. 
Треба взять жита у карман і піти, як кури посідають 
на сідало, і треба стать коло їх і казать: «Кури-кури 
куринисті, сірі, білі й попелисті, вам нате плаксивиці, 
а нам дайте соннивиці». І  оце вона тричі так скаже: 
«Вам нате плаксивиці, а нам дайте соннивиці». Поси-
пе житом, вони пококотять, і вона обернулася і пішла. 
І помогло дитині. А чого воно, шо воно, Бог його свя-
тий знає. Ми ж не знаєм, шо де робицця, шо де. Ой! 

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Раньше, раньше ше було, ше до нас, 
то народе дитину, вмре, то стрічних кумів брали. Оце 
іде дорогою, кого не стріне, бере у куми. [Чи переда-
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вали дитину крізь вікно?] Не чула, такого не чула. Шо 
не чула, то ні. Оце в Гриші по-сусідськи жінка жила, 
тут, де я замужем була, старіша за мене, і його, чоло-
віків брат старший, куми булі. А у меншого, старшого 
сина, брата Іванового, – Олекса, ні, Дмитро, ще був у 
чоловіка мого брат, і старшого жінка – хрещена. Свої 
так були. Хто скіки схоче. У нас по одному було, а як 
де є по двоє беруть. [Чи могли брати одних хрещених 
для всіх дітей?] Можна. У нас є одна жінка, народила 
дочку і сина, і в того ті куми, і в того ті самі. Можна, то 
таке можна. [Чи могла вагітна жінка йти до хреста?] 
Оце не знаю, цього не бачила і не чула. Не знаю. [Чи 
могла за куму йти жінка, яка має менструацію?] Та не 
ходе і в церкву. Не ходе і в церкву. Тій не можна іти до 
церкви. [Як у вас називають таку жінку?] Місяшне. Як 
у церкву ідуть? Крижмо [беруть]. Вона ж бере дитину 
на то крижму. А той кум, той плате попові, скіки скаже. 
Скаже, то плате. [...] Святкують. Як хрестини, то там 
же зберуть трошки, одбудуть. [Чи повністю занурю-
ють дитину у воду під час хрещення?] Не знаю. А, ні, 
ні. Батюшка їй таке обмиє тепленькою водичкою і все, 
голенького. А туди – ні. [...] То таке, як ото готовлять 
там на свадьбу, на обіди, ото таке. Сяке-таке, сяке-таке. 
Тепер вони капусти не варять. Жаркоє там, там ще, то 
салати, ото. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Раньше мати самі купали, 
матері. А тепер я чую, шо свекруха, шоб свекруха, шоб 
поїхала скупала. Свекруха тіки шоб поїхала скупала. 
А раньше самі купали. Ні, ніхто [не допомагав]. Мені 
ніхто не помагав, я сама їх купала. Нічого такого [не 
додавали у купіль]. Перстень кидала золотий. Ото не 
знаю, хто мене направив, а кидали. Як на низу жили, 
та там же левади скрізь, там є такі цвітки любка, нази-
вались «любка». Їх бульо рвуть і купають дітей в отий 
[отій] любці, шоб та дитина, шо купаєш, шоб любили 
її. А чи воно таке, чи ні – не знаю. І я купала. Купала.

«ПОСТРИЖИНИ»  На год [стрижуть]. А  хрещені при-
йдуть і стрижуть. Хто як схоче. Тепер, оце тепер по-
лностю ні, десь вистрижуть трошки. А то з году вже 
коса отака іде. Іде в школу, вже коси великі, вже запле-
тена. [Що робили з волосся?] Не знаю. Та десь… Не 
зберігали. Колись стелили [кожух], а тепер не знаю. 
Стелили, а тепер не знаю. 

ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ, ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ  
[Що робили з першим зубом, який випадав у дити-
ни?] А на горище кидали. А казали: «Мишка, мишка, 
на тобі кістяний, а мені дай жилізний». Само воно 
должно кидать: «На тобі, мишка, костяний, а мені дай 
жилізний». Це приказки. [Сміється.] [...] [Чи допома-
гали якось дитині зробити перший крок?] Та нічого. 
Дитина… То не кожна дитина… Друга дитина зараннє 
ходить, друга  – довго. І  балакать: друга дитина годи 
три не балака, погано, поки забалакаєцця, а друга до 
году балака. Всяк буває. Я чула оце путо, но де, як рі-
жуть, оце не знаю, як вони ріжуть його. А чула, шо… 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Бува хто як [го-
дує]. Хто і довго, хто до году. До году должна мати го-
дувать, до году должна, а далі хто як схоче, так і годує. 
[Як відлучали дитину від грудей?] Хтозна як. Я цього 
Гришу довго одлучала, усе плакав. А оце Валю одлу-
чала мати, невістка. Встала вранці і каже: «Оце не дам 
цицки. В той день, шо родилась, не дам». А вона у вісім 
год [?] пішла ходить і балакать. А вона каже: «Мама, 

дай циці». А вона взяла її, а вона каже: «Нема циці». 
А вона так сидить та як ухвате їх, так її за цицки, та як 
закричить: «А оцьо-цьо!». То вона її кинула. Мать моя 
дужче чула, а я так стою, то я на лету ту Валю ухва-
тила. І вона злякалась, та Валя, ухватилась за мене та 
сидить, та: «Бабо, дай моні! Дай моні!». Так я її понесла 
та дала молочка, дала печенька, і вона не разу не сказа-
ла: «Дай!». І раз [жодного разу] не сказала: «Дай!». Як 
тіки схоче їсточки, біжить: «Мамо, дай моню!». І вони 
так погледіли, він різчиком робив там, то вона як по-
їхала за ним, то десять год вона жила, я її гляділа. Аж 
тоді приїхали та забрали. А то вона коло мене. І вона і 
по цей день за бабою. Було, чую, то щітку положать у 
пазуху, то ще там шось. Но воно дитина. Усього, усьо-
го. [Чи можна повторно годувати дитину грудним мо-
локом?] Не можна то того. Не можна то, скверна буде 
дитина на очі. Скверна буде на очі, не можна так ро-
бить. Одлучив, значить все. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗА-
ШЛЮБНІ ДІТИ  Валя питала в нас. А тепер вони такі, 
шо знають. Тепер вони такі, шо знають. А  Валя, оце 
як росла, та тоді ж росте та й каже: «Баба, а де я взя-
лася?» – «А де ж ти взялася!?». Ми ж під горою жили. 
Я кажу: «З узвоза бігла та упіймали». А вона: «А хто 
мене вловив?». Кажу: «А хто!? Мама вловила перва». – 
«То ото вона через те і мама мені?» – «Ото через те тобі 
і мама, шо вона перва впіймала тебе!». [...] Ну, там то 
вовки, то ще шось таке. І циганами лякали, і вовками, і 
там десь бандіти ходять. Та хто шо. Хіба вони слухали 
його. [...] [Називали] «байстрюк». А та… Як же воно?.. 
Ой, забула, як на неї казали. Ти бачиш!? «Покри ́тка».

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ, ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Що 
робили, коли довго не було дітей?] Нічого. Раніше 
вона бєздітна вобще, вобще бездітна. Якшо в неї там 
згиб матки, то вони можуть лічить, можуть. А як вона 
бездітна, – значить, все. А буває, шо жінка бездітна, і 
мужик може бути безплідний совсім. Буває, багато в 
нас є бездітних. [...] І шкарлятін був, і кір був – і шо 
хоч, те і було. І восполєніє льогких в дітей було. Усьо, 
усе було. [Що робили, коли дитина не хотіла спати, 
плакала?] Ну це таке, воно баби придумували. Бог 
його знає. Ото таке. Почуєш, так ідеш. Дітей до бабів 
не носили лікувать, а вже в больницю носили. Якшо 
таке шо, а як умре, то шо ж  – нічого не зробиш. То 
йому на роду написано, шо треба вмерти. Бульо ка-
жуть: «То йому на роду написано, шо треба вмерти». 

АБОРТ  Нє, раньше не бульо такого, шоб аборти роби-
ли. Не бульо. Не мали понятія. Стільки дітей бульо у 
кого, стільки і бульо. Тоді вже як стали оборти робить, 
тоді вже люди самі собі робили оборти, не родили їх, 
робили. Сама кожна собі [робила]. Є такі, шо робили 
баби, робили. Не ті баби, шо дітей приймали, а такі. 
І вони понавчавалися по всім селу самі. Та хай їм мо-
рока. Заправляли в матку коріння якесь. Одкривали 
матку. Да, то таке, хай йому морока. Багато і померло 
з абортів. Багато. Шо воно ж не вміє, а робила, та не 
те робила, шо треба, та вмерла. І  цього багато було. 
Ніколи, Свєта, запомні мене раз навсєгда, я то умру, ні 
сьогодні, завтра умру, шо начинаєш робить, яке діло, 
чи куди йти, всєгда узялася отак і скажи: «Господи, по-
можи мені!». Ото більш нічого я тобі не пожелаю, ото 
знай, шо Бог на світі є, шось є. Ніхто його бачить не 
можить. І я в церкві, і пісня така, шо «Бога-чоловєка 

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ  РАЙОН
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нєвозможно відєть». Співають, бо й я його співала. 
А  воно шось є, шось є. Я  ось тобі одну вєщ похва-
люся, я нікому не казала. Я їздила, це дуже давно, ще 
діти малі були, у Москву, трошки спєкуліровала. І по-
палася у міліцію, і завагітніла. І  думаю, ну, поки оте 
потягають, не робитиму оборту, а тоді зроблю. І  так 
і зробила. Зробила, а  тоді ходю та і думаю: «Чого ж 
воно буде? Нема ще нічого, ніде нічо, не болить, нічо». 
Лежу та й сама собі балакаю. А воно так собі на покуті 
стоїть та каже: «Шо ти хочеш?». А  я кажу: «А  хто ж 
ти?». А воно каже: «А я – Бог!». Я вийшла, та шоб я не 
встала з міста. А я кажу: «Та отаке діло, я винувата, я 
отаке, отаке». А воно тоді каже: «Лягай спать, все бла-
гополучно буде». Я тоді так лупнула, я не спала, а все 
чула заплющена. Та й думаю: «Шо ж воно?». Та до утра 
усе зійшло, усе й місто, усе й все на світі зійшло. І все 
благополучно. Само собою зійшло. І все благополуч-
не. То нашо воно мені приснилось. Каже: «Я  – Бог». 
І  мені вздрілось дідусь старий-старий з бородою. Та 
цього ти нікому не розкажеш. То я то й знаю, шо Бог є, 
но його ніхто відєть не може. [То ви не робили аборт?] 
Робила, але чекала, шо воно, чи в лікарню не прийдец-
ця попасти, хтозна. [Ви самі робили?] Да. І так благо-
получно все обійшлось і кончилось. То я тоді од того 
разу я стала Богу молицця. Лягаю спать, Богу помолю-
ся. Я не ляжу, як не помолюсь. Якшо забуду та ляжу, то 
я і лежа помолюсь. І ото й усе. Ото так. А без Бога – не 
до порога. Є приказка, така вона й є.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Ховають. Батюшка не хова, так хова-
ють. Як воно ж маненьке вмре, то його там заховають. 
Не вспіне перехрестить. І в мене один хрещеник так 
умер нехри́щений. Я  десь поїхала, десь поїхала, а на 
неділю должні хрестить його, а воно вмерло до неділі. 
Та так нехрещеним заховали. 

Записала Г. Бондаренко 24 липня 2013 р.  
у с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну  

Черкаської обл.  
від Бугай Ганни Григорівни, 1941 р. н.

ВАГІТНА  ЖІНКА  «Вагітна», «беременна», ну, «вагітна» 
[казали], а хоч – «при надії». Це шоб празники празну-
вала, на пожар не можна дивиця, ну, нічього ж такого, 
красти нічього не можна було, бо я знаю, у нас одна 
родилась дівчинка і отут, ну, така, як ото, ну, настояща 
сиза сливка є, од отої в неї, а вона каже: «Я як ішла та 
й вирвала сливи, як такою ходила, та, – каже, – із’їла 
ту сливу, а тоді отак шось чі почухалась, чі шо?». Ото 
таке було, я знаю, шо приказують, шоб вони нічого не 
крали ніде. І на вогонь тоже ж не можна, бо, не доведи 
Господи, на тілі в дитини, шоб не злякалась вона, ну, 
не можна, шоб було. Ото таке дєло. І так, общим, шоб 
не сердилась, не кричала, ну, так, кажуть, ходила як 
лин по дну, кажуть, тихо.

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Да, і в мене була 
[повитуха], а де ж та лікарня була? І война була, да, а 
як же ж. А ота ж, найстарша материна сестра, за пу-
порізку була – ото таке діло. Запнули на печі рядном, 
батька нема дома, а мати кричить. Тій, уже старшій 
сестрі,  – шість год, Марії, на полу ж тут, о, а Марія 
кричить, шо мати вмре, плаче, а мати кричить, мене 
родить, баба балаганна розказує. Та нічього. Коли та 
де та лікарня була?! Раді Бога! Та й досі…[...] Як купа-
ли, і хрестика якогось клали ж у воду.

Записала Г. Бондаренко в липні 2013 р.  
у с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.  

від Бондаря Володимира Олексійовича, 1974 р. н.,  
та Бугай Ганни Григорівни, 1941 р. н. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Ну, я знаю, як купали, то 
обязатєльно хрестик клали, а тоді ж, мабуть, той хрес-
тик та надівали ж йому на шию, оце він той… А вли-
вали святу воду і… А шо ж клали за зілля?.. Якесь і 
зілля клали ше ж… Може, й васильки, ну, шось таке, 
зілля ж клали, і любисток, і отак о, зілля клали і ку-
піль робили ото такий, і той, міряли, чим же ж міряли, 
четвертію міря, і всьо. Шо тоді, метром міряли? Да, да, 
да, якось так, колінця. Ні, я не робила, у нас не було 
з чоловіком, у сестри були, а в нас чогось не було. Не 
було [дітей]. Котресь підкачало, не було. 

КУМИ  Ну, кум, може, й таке, шось таке, горілки ніс і тако-
го. А кума ж – «крижма» звалася, крижма, з матерії, бо 
я не раз кумувала там, то я… возили з кумом там хре-
щеника, то я знаю, шо ходили тут, Степанівка. Чи по 
Полтавщині крижму я ту і то… і в сестри обом я мати 
хрещена, то тоже крижму. І гроші можна. Гроші обяза-
тєльно єму ж. [Чи запрошували хрещених батьків на 
весілля?] А як же, обізательно. І хрещені дарять бага-
то, і на виряжинах як хлопець, бо це мені приходило-
ся хрещеника той, то треба багато дарувать, не так, як 
рядовій людині. [Чи дарували подарунки хрещеним 
на весіллі?] Да, то вже такі ж, шо відрізняються від 
тих людей. Раніше в нас так усіх людей перев’язували, 
як появились платочки оці шерстяні, це страшне, уже 
ж ми багатші стали, отут, нагорі. Та там [до пересе-
лення] не перев’язували. Хто б там їх? Може хреще-
них або шо там, полотном або десь якийсь простий 
платочьок, який тоді платок, а тоді то прямо кажного 
перев’язували, купами платочків накуплят, ну, такі ж 
оті кремові, із кальмишка́ми, гарненькі. А мужики ж 
ото-то рушником або сорочкою, отаким же ж. А тепер 
уже те перев’язування – тіки хрещений. А хрещеним, 
було хрещений, то це ж отой же ж платок квітчастий, 
великий, це ж тоді страшне воно було, куплять, модно 
було ж. Ото таке, перев’язували ж. Да, і пупорізка ж 
була, була на хрестинах. [Чи возили повитуху на тачці 
під час хрестин?] Ні, на хрестинах не возили. Хреще-
них возили на весіллі, як умивали, хрещеного оддава-
ли замуж, то нас посадили з кумом, бо мені треба од-
нак же повозить, ну, як той, то не знатиму так. Ну, до 
одного колеса причепили цеглину та як попогаркали, 
а тоді і саму посадили на такі ті, тоже, не на подуш-
ки, а на цеглу. Тоді ще та такий невеликий, такий, ви-
ємком невеликий, як перекинули, та як полетіли, та, 
тоді ж раньше модні були, отак і ногу, і капроновий 
колготок, отак ногу розпанахала, всьо, а батьків – то 
можуть і в балку, і в таку, невеличку балку, як возять 
на весіллі, перекинуть у балку, ще гряззю вимажуця 
бєдні. Помню, це в мене чьоловік, а  то в його брат і 
жінка, і оддавали вони страшу дочку, і ото недалеко 
в балку повезли, а меньша така вже, год п’ятнацять, 
ну, дочка тоже, і ото, отуди їх, у балку, а вона як за-
кричить: «Поки ви будете з матері глумитися, ану не 
глуміця», – восприйняла його як треба. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ», КАЛЕНДАРНІ  ВІДВІД-
УВАННЯ  [Чи носили вечерю хрещеним батькам?] Да. 
[...] [Чи приходили хрещеники на Великдень до хре-
щених батьків?] Як коли ходять, як коли – ні, а те ж, на 
день народження обізательно з подарками. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



429
ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Що робили, коли дитинка зля-

кається?] Тоже туди, під той, під комин підносять. Ну, 
у нас була така й баба-шептуха, шо од зляку шептала, 
вона якось там молитву говорила, молилася, ото було 
носять до неї, до теї баби Саші. 

ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Лебедин
Записала Р. Свирида 2 листопада 1995 р.  

у с. Лебедин Шполянського р-ну Черкаської обл.  
від Пушкаренко Тетяни Іванівни, 1913 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ, «НА-
РОДИТИСЯ В СОРОЧЦІ»  Бранка. Просто стара собі 
баба. Вона вміла все це, знала. Це в нас було такіх штук 
шість чи сім на кутку. Мать, родимі такі були, шо вмі-
ли до цього. [Що повитуха брала із собою, коли йшла 
до породіллі?] Нічого! А як умірають діти їхні, то не-
суть дубчики, як ця баба вмре, щоб одбивалась од ді-
тей, бо вона ж їх скільки бере! І всі ж вони тоді лізуть 
до неї! То-то ложить кажна мати, як дитина в неї вмер-
ла, дубчика [в труну] тій бабі-бранці. Невеличкі такі 
дубчики. Це в нас одна вмерла, а дочка її каже: «От, 
шоб хоч побачить, шо вона там робить?» От сниться 
її сон. Наче, іде, іде, одчиня одні двері, другі, аж захо-
дить в хату, а там стоять казани такі великі – капуста 
чи картопля – киплять накриті! Питає: «Де ж мати?» 
«Понесла дітей в ясла!» А  вона тоді як прокинулась, 
та: «Ах! Боже ж мій! І на тім світі казани варять і дітей 
в ясла носять!» Це ж як баба ця вмре, то мати шо там 
несе, і дубчичка несе. Отако в куточку [покладе], шоб 
же ж одбивалася од діточок. [...] Ще ж якось, кажуть, 
бачить вона [повитуха], як воно родиться  – йому й 
доля судиться. Вона під хатою стоїть [доля]. Бувало 
народилось, і шия обмотана пуповиною: «Це, – баба 
каже, – повіситься!» То так воно й є! [...] Є родиться 
геть наче в сорочці! То баба бігом розриває ту сороч-
ку – це буде щасливий і багатий! Скида ту сорочечку.

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ 
РУКИ»), ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Ну шо ж? Було 
й задавлювали дітей, всього було. А тоді стали вже в 
больниці. Оце в самий перед головка ж іде, ручки. Вона 
ж січас погляділа, чи єсть уже головка. Якшо шось не 
так, поверне трохи, а тоді вагалище пальцями отако 
наче розтяга, розтяга, шоб не було розривів. І воно, як 
уже вискочила головка, тоді вже воно не розирветься. 
[...] Пупа зав’язала ниткою простою! А ото як одпав, в 
скриню положе. А тоді дають розв’язать. Як розв’яже, 
то розумне буде! А як кричить дитина та пупа накри-
чить, тоді тертого бурячка червоного прикладають 
до пуповинки. [...] Оце як найдеться дитина, то лежи, 
тиждень не вставай! Баба-бранка приходе, злива на 
руки, вона вмивається. На третій день вже вставала 

породілля. Зливає баба на руки в самий перед поро-
ділі. Вмиється вона, зллє на руки. І  скільки та рідні, 
всі її зллють на руки. Це вона вмивається. А три дні 
не розріша баба вставать! Вона лежить. [...] Баба ж і 
купає, ця шо бере. Вона зна, як і купать, і шо од чого. 
Яке зілля треба брать. Тоді купають дівчаток у череді, 
щоб і золотушки не було.

РОДИНИ  Отам через днів скілка [йдуть провідувати по-
роділлю]. Як вона здорова, то скоріше, а як дитина чи 
там… і вона слабувата, то пізніше. Там борошеньця в 
вузлик [беруть], що там хто має. Тільки як оце жінка 
«нечиста», то не йде! Бо в дитини буде кошуля. І з го-
лими руками не йшли! На родини йдуть і на пелюшку 
якийсь кусочок несуть. Шо в кого є, те й готують. Як 
є така жінка, що вип’є, то й співає. А то так посидять, 
побалакають та й усе. Пообідають та й ідуть додому. 
А  як хрестини, тоді вже несуть хлібину чи там ще 
шось, в кого шо єсть, то там вже й співають і на по-
христини приходять рано.

ХРЕСТИНИ, ОБРЯД ІЗ «КВІТКОЮ», ПОХРЕСТИНИ  
А батько должен ходить без картуза і звать на хрести-
ни. Без картуза! Крижмо бере хрещена мати, а батько – 
гроші, це шоб викупить крижмо. А хліб бере і батько, 
і мати. Дитину кладуть на кожух, з кожуха беруть на 
руки – і до церкви! Чи баба, чи мати [кладе на кожух] і 
дає, а ті беруть з кожуха: «Даю вам нарождене». А ті як 
приходять, то кажуть: «Брали нарождене, а принесли 
хрещене». А було ж так, шо понесла кума до батюшки 
та затулила добре, та принесла, а воно вже не живе. 
Я тоже, як несла, а то ше й далеченько було йти, то я 
руки з тудова не виймала, я тіки туди й дивилася. При-
носять і знов кладуть на кожух. Звуть [повитуху], вона 
ж тоже намучиться там, то звуть. І даже й вечерю но-
сять бабі на Різдво. [...] Мати розмотує, і те крижмо на 
щось вона вже його опреділить: чи на платтячко, чи на 
сорочечку буде. А хрещеним (кумам) дають там якийсь 
подарочок: платочок чи рушничок, хлібинку і квіточку. 
[...] Сядуть, пообідають, дасть мати хлібину хрещеній 
і хрещеному. А  хрещені дають її хлібину і канфетів, 
щоб їла і пила, і дитину годувала. А вони тоді дають по 
хлібині і подарки. А тоді вже, як пообідають, тоді вже 
в’яжуть квітки, роздають, а їм кидають гроші. Баби 
в’яжуть. З  калини, йолочки і барвінку, і колосочки. 
Житні! Треба, шоб усім людям, хто є на хрестинах, хва-
тило: і чоловікам, і жінкам. Та нав’яжуть сито там. На 
тарілці дають чарку, квітку: «Просим на квіточку й на 
горілочку!» Батько наливає, а вона дає. Не мати – баба 
дає, бранка! Чи просто баба, яка є в хаті. А тоді на та-
рілку кидають гроші. [...] А над другий день баба став-
ляє могорич за квітки. Це на другий день, як приходять 
похмеляться на похристини. Тоді ж везуть возиком до 
шинку, і баба ставить могорич за онука. Тут співають: 
«Звідкіль ідеш, чоловіченьку? / Із корчми!» А ще: «Зі-
брав батько компанію / Не велику, але чесну…» О, ще 
оцю: «Ой, Микито, Микито, чи є рілля на жито?».

ШПОЛЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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ВИЖНИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Бабине
Записав Я. Ясинський 2011 р.  

у с. Бабине Вижницького р-ну Чернівецької обл. 
від Гонци Орисі Костянтинівни, 1967 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ МАЙБУТ-
НЬОЇ ДИТИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Заборонено 
працювати, не можна відвідувати померлих людей. 
Не можна їсти гіркого, щоб дитина не була строгою, 
дуже солодкого, бо буде дуже м’яка дитина. [Чи вва-
жали вагітну жінку за «нечисту»?] Так, жінку вважали 
за нечисту. [Чи відводилось вагітній окреме місце в 
хаті?] Немає ніяких обмежень, але їй виділялося окре-
ме місце, бо вже не можна спати поряд з чоловіком. 
Приховували початок вагітності тому, щоб люди не 
зглазили, щоб не наврочили її. Зле око щоб не згла-
зило. [...] Коли вже обраховується животик у вагітної 
мами, то по животу вже повитухи упізнають, який 
буде плід. [...] На честь святого або когось з рідні.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИ-
ТУХИ, ПОЛОГИ, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ВІДВІДУВАННЯ 
ПОРОДІЛЛІ ПОВИТУХОЮ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ, ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  [Хто приймав поло-
ги?] Запрошували повитуху. Називали «моша». П’ять 
повитух [було у селі]. [Їх] поважали. Батьки віддячу-
вали [повитусі] калачами, хлібом, сіллю і платком  – 
павункою. [Чи вважали повитуху нечистою після 
родів?] Так, над нею тоже вичитували молитви. [...] 
Читала молитви Божій Матері. [...] Спочатку [новона-
роджену дитинку] клали мамі на груди, а потім загор-
тали в татову сорочку. [Дитяче місце] закопували. [...] 
[Повитуха відвідує породіллю] до хрещення дитини 
щодня. [...] Першими купати дитину мали тато, мама 
і повитуха. У  воду ставилися гроші  – на прибуток, 
пшениця  – на добробут. Воду виливали під березу, 
щоб дитина була стрункою і красивою, як береза. [...] 
[Груддю годували] до двох-трьох років.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ, ВРОКИ  [Чи існувало 
повір’я, що на третій день після народження до дитини 
спускалися віщунки (урсітоарєлє), які віщували ново-
народженій дитині долю?] Так. Мало бути три віщун-
ки. Вважалося, що до дитини спускаються ангeли, які 
кружляють над нею. Варили фасолю і пшеницю, розда-
вали в селі за поману. Про долю дитини батьки дізнава-
лися за переміщенням на столі речей [яким чином пе-
реміщувались – невідомо]. [...] [У колиску] клали голку, 
червону нитку, щоб ніхто не зглазив дитину, і обмовля-
ли спеціальними молитвами. Це робила повитуха.

ХРЕЩЕННЯ, КУМИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», 
ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  [Коли 
вперше дитину показували стороннім, виносили з бу-
динку?] Після хрещення. [Як довго новонародженого 
вважали нечистим?] Так, до хрещення. [...] Бездітних 
і вагітних не мали права просити до кумівства, а  от 
вдівців – можна. [Батьки] йшли з калачами й сіллю в 
хату хрещених і просили [бути кумами]. [Хрещених 
батьків запрошували] на дні народження, а на весіл-
лі [вони] виконували роль других батьків. [...] Дити-
ну мав нести хрещений батько. За хрестини платили 
куми. Дитину могла охрестити повитуха. [Чи влашто-
вували святкування з нагоди хрещення дитини?] Вла-
штовували. Запрошені приносили з собою хліб, сіль. 
Обов’язкових страв не було. [...] Кожному з кумів да-
вали їсти кашу і казали: «Щоб у вас був добробут, щоб 
корова могла отелитися, і  щоб хресник чи хресниця 
були добрими, як та каша». [...] Повитуха читала спе-
ціальні молитви, щоб дитина скоріше почала ходити. 
[...] На першу річницю запрошують тільки кумів. Ніг-
ті і волосся перший раз стригла мама і зберігала.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ПЕРЕДАВАННЯ ДИТИНИ ЧЕ-
РЕЗ ВІКНО  Якщо дитина важко хвора, кликали в хату 
священика, який читав молитви, і  вже якщо хотіли 
змінити ім’я дитині, то священик вписував нове ім’я. 
[...] Існував обрядовий продаж дитини через вікно. 
Це куми продавали дитину батькам. З вулиці прода-
ють через вікно назад в хату батькам, які мають за це 
заплатити. 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Юрківці
Записала О. Боряк 13 листопада 2012 р.  

у с. Юрківці Заставнівського р-ну Чернівецької обл.  
від Гапей Марії Григорівни, 1928 р. н.

ВАГІТНА  ЖІНКА, ДУША  ДИТИНИ  Не можна шити в 
неділю, не можна нічого таке робити, бо бувало, шо, 
каже, пришила язичок, то мусіли так підрубувати язи-
чок. І на порозі не стояти, бо, кажут, стане дитина в 
порозі і не родиться. І не сідати на поріг, і не копати, бо 
уродиться таке. А як напудилося... У нас був чоловік, 
то у нього, як миша, на лице – його мама напудилася і 
так кругом помацала, то він вродився такий. На похо-
рон можна йти, але в’язали їй свічану нитку, та й так, 
шоби йшла і не задивлялася так, але перев’язували чо-
гось нитками пальці. Це як ми ідем с пасков та й коло 
кошика свічку в’яжем, то це свічана – то дитинці, як 
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маленька, то в’язали на ручки, шоби не наврікали, на 
обидві. Кажуть, не переступай нитку, бо не можна – 
буде завита пуповиной. І не шити, бо пришиєш язик 
дитині, і не прясти – якесь свято чи неділя, не мож-
на. Не красти, бо буде злодій! У нас так було, шо вона 
любила усьо шарнути, і  дитина вродилася, і  ходило, 
і крало! Та дитина не винна, але ж нащо таке робити? 
[...] [Коли з’являється душа в дитини?] У мами, в по-
ловині [терміну], вона вже чує дитину – то воно вже 
має душу. 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї  У нас є у селі одна сім’я – мала 
тринадцять, друга – десять, третя – десять, четверта – 
десять дітей. Чтири сім’ї. І то так було, шо ходили про-
віряти, як то жиють. То так, як у больниці було – койки 
складжені, застелені, зроблено все до порядку. Раз заве-
лося хлопчик – то хлопчик, а як дівчинка – шо, переро-
бите? Шо родилося – то було. В моєї сусіди п’єть хлоп-
ців було, а то дівчата – десятеро мала, а ще мала неживі. 

БАБА-ПОВИТУХА  Ta приходила моша. То казали, шо 
була вчена, а то була одна жінка, шо ходила і роди при-
ймала. А було тут по-сусідські, через межу, шо вчена 
була. Казали «цісарська моша». Трохи вона обіжалася, 
бо була тут ще жінка, шо ходила. Ця моша була десь 
так п’ятдесят років, мабуть. А  це була найстарша  – 
учена. То вона як: тут у нас була жінка, то закликали 
ту [«мошу»], вона [породілля] не могла ніяк родити, 
то вже закликали цю [«цісарську мошу»], а  вона їй 
прищепила мочевий пузир, і  вона [жінка] вже ходи-
ла обпісяна, та приревнувала – злосна була, це учена, 
що ту кликали, а не її – таке було. Їй збитки зробили, 
а вона вчена була! 

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Боже, прихо-
дила, жінку розмащувала, шоби легко родила. Тепер, 
дивіться, кесареве та й таке, а  тогди  – ні. І  мастила, 
і  гладила, поки сама не вродила. Перев’язувала чи-
мось, може, ниткою свячоною. Не помню, бо я мала 
одного вдома. Вродилася дитина, уже там скупали. 
Жінку застелювали таким білим полотном, щоби ніх-
то не дивився. Бо я сама першу дитину родила вдома. 
При тій моші. Вона каже, шо я мучилась трохи, бо мала 
чтири килограми і двісті ваги, так не можу. Я казала: 
«Най собі родиться або хай сидить там». А вона каже: 
«Та й великий виросте – то шо буде?!» [Сміється.] Те й 
було, все було... Моша, як заходила, казала: «Христос 
Воскрес!» Шоби вродилося. Бо це на Пасху говорять, 
а вона приходила та й казала: «Христос Воскрес!» Жи-
віт розмащувала їй, розм’яла – вона вже знала ті, від-
крила там усе – матка чи нє. Жінка і на печі родила. 
А було так, шо моя сусіда, уже за руських, намочила 
прати, стирати, і горілку варити, а в неї було десятеро 
дітей, і роде дитину – сама! Сама ту пуповину якось 
врубала і заповила. І хтось дав знати медсестрі. Медсе-
стра приходе: «Шо робите, Гуменючко?» Бо ж виде, шо 
прати, ну і всьо... А вона сама дитину вродила, сама 
заповила, поклала на піч і всьо. Такі часи були. Моя 
мама ходила беремена. І кликали сапати. Одні до дру-
гих сходилися гуртом, шоби скоріше зробити. І вона 
була беремена. Зварила обід і замочила стірати, і ви-
везла обід у поле сапалникам, і тогди приїхала додо-
му, родила дитину, сама заповила, та й пере... Увечір 
приходять ті сапелники на вечерю, а  дитина на печі 
яйкає. Ну?! Отак було! Шо пішла до кирниці і звідти 
дитину принесла. Родили і не слабували. Босі ходили. 

І шо – їли так, як ми тепер їмо?! Шо я не хочу того, 
я не хочу того. Кажу: «Шо тобі ще дати?» – «Я не знаю 
шо». А то шо зварили – по-нашому казали «чир» з ку-
курудзяної муки,  – того поїла та й вродила дитинку 
таку благеньку. А тепер сидить три роки з дитиною. 
А  тоді привела  – та й пошла сапати. Сусіда май тут 
вродила – та дівчина від мене була на два роки старша. 
Вродила тут дівчину і в третій день... Яка вона була 
здорова, і кровотеча, і все, а заповила дитину... То шо 
було? У  пеленки, у  свої тряпки заповили і взяла ди-
тину, і пішла у поле сапати. Привернула ямку, дитину 
поклала, веріткою голову обікрила і сапає. А була здо-
рова? Як люди робили! А тепер – ні... [...] Пуповинку 
різала ножицями. Разтояніє треба лишити, шоби воно 
зажило, тоді воно вже відпадає. Тоді ще не купали, 
шоби не замочити. Ну. [...] Місце десь закопували – не 
в сутич, то не було підлоги, десь у землю закопували, 
в хаті. Але чо[го]?.. А тепер – в туалеті. Були лавки – 
під лавку. Там рубали окрайчик маленький хліба та й 
клали цукру, та й солі, та й з тим закопували. Завива-
ли – бо як то? Це вже за мене. Ямку глибоку... Не знаю, 
я тепер би того не хотіла.

ШАНУВАННЯ ПОВИТУХИ  Тій жінці уже дали рушни-
чок на руки, шоби не голі руки були, – утерла, взяла. 
Ні, тій [«моші»] дали чи миску муки, чи шо. Так воно 
було. А вже як хрестини, то ту мошу кликали. І вона, 
вже як схристять дитину, вона несе до церкви, або її 
кликали до хати, і схресте дитину, і вона вже буває на 
тих хрестинах, коли вже дарувати дитину. Вона бере 
на руки, принося на скіл і робить ще одну дитину – пе-
чуть з хліба таку. Моя мама дуже знала випікати! Шо 
вже в той жінкі дитина, і в моші дитина. І там кладуть 
і їй гроші трохи, а то – на дитину. [Сміється.] 

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ  ДИТИНИ  Було таке, шо вродився 
хлопчик, а дивилися в вікно і казали, що він має вмер-
ти. І якійсь дівчині казали, шо вона має за ним піти. 
І так взяли його на забор пробили. Так, шо то сповни-
лося, шо він не буде жити. Маленький. А вона казала: 
«Шо, шоб я чекала аж на него, шоби ішла замуж за 
него?!» І  прикончили, і  всьо. Да, да [цього], малень-
кого [хлопчика, який тільки народився]. Шо увідєлі у 
вікно, ну, предсказано судьбу! Таке. [Хто бачив долю?] 
Моша, моша бачила. [Хто його вбив?] Вона була по-
старше, незаміжня, і казали, шо це аж її має бути доля. 
А  вона каже: «Шоби я кілька чекала на то?!» Чуєте? 
Взяли ту дитину – на забор... Знаєте, такі забори тор-
цеві... І забила на той забор. Бо казали, шо то її судьба. 
Вона казала: «Я чекала б скільки, поки він віросте». Та 
й таке було. Всіляке було.

РОДИНИ  Родини ніхто не робили. Матка, шо вінчала, 
чверточку горілки забраджували сахаром і хліб під 
пахву – з тим прийшла на родини. Може, і в два дня, 
і в три. Але ніхто не робив. Ви думаєте – то була бідно-
та, не приведи Господи! 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ  В  ЦЕРКВУ  Уже через сорок 
днів – шість неділь. Ведуть жінку до віводу. Після ро-
дів кличуть панотця читать молитву, шоби жінка не 
ходила без молитви по подвір’ю. Так в шість неділь 
туда ведуть. Така була процедура. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Купала моша – жінка ле-
жала. Шо? Міг чоловік купати? Нічого не кидали в 
воду. Може, десь і було, а я цего не пам’ятаю. Воду ви-
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ливали: як дівчинку – то під яблуню виливали, а хлоп-
чика – на горіха, шоби не в куток десь виливати. Уже 
як умирає людина, та умиють, то виливають у сутич, 
шоби не брескувало коло подвір’я. Сутичі – це таке, 
знаєте, заростала ліція, акація, таке-во, запущене, то 
казали, це сутич такий. Навіть діти малі боялись іти, 
бо таке прибріхували, шо там є нечистий. [Сміється.] 
Тут у нас за воротами була, я не знаю, – ліція. А я знаю, 
як по-вашому? Така кущова, росли такі червоні, як ка-
лина, як таке, то ми боялися іти – йой, бо там шось 
сидить. То казали, шо там сутич. Дітей купали давно, 
казали, цебер, зроблений з дошок, зависокий [пока-
зує півметра], вуха, в тім прали і в тім дитину купали. 
Клали пелена під головку, підкладали, аби в ушка води 
не натекло, і там купали. Міряли, як вже скупали – ви-
тягнули, за головку  – аби не було таке сутуле, і  тог-
ди вже розмащували. Тепер є чим, а тоді тим маслом 
коров’ячим, а хто не мав – то олієй, і від тої дитини 
не відпералося файно, а я тої, шо масло, все пралося, 
п’ятна ніякого не було. Отаке було. 

КОЛИСКА, ПЕЛЮШКИ  Дитинку клали на піч. Та й ко-
лиска була, бо у мене була зроблена на таких кочер-
гах, шо качалася отако. Ну. Мала такі вушка. У мене 
зичили люди, бо я свої діти колисала. Чіпляла до сво-
лока, тоді були сволоки великі і малі, і до того сволока 
робили такі – сукали мотузки, і робили таке – виплі-
тали кошечек, і туди клали дитину, і покруте – се гой-
дає. І таке було. А тоді вже колиски були. А тепер вже 
і каляска, і шо ви хочте. Десь приїдут до мене з прав-
нучком, і в колясці, і так витягають і несут, як сум-
ку. Та й шо робити? [...] А так у коляску робили сіно, 
такі – стружачок, бо з пір’я паре дитину, то клали в 
колиску той матрасик, а зверху – подушечку, і так... 
То не було колись так – робили з пір’я таку перинку, 
шо заповит. Хто мав. А хто не мав перинки – іде до 
мами чи куди – і під кожух ту дитину, з тими пелен-
ками. Біда була! А  тепер ті памперси, а  колись про 
них ніхто не знав. Бо я вилежала півтора місяця в тих 
памперсах. І моє тіло все було в воді... А колись пе-
ленку підкладали [під дитину], м’якенька була. А шо 
ж, як поткали полотно, хто мав гроші  – купували. 
Казали «бомбак» – це була така основа, ткали. А хто 
не може, то своє полотно робили, то, шо ми пряли, 
білили і снували, і  тим ткали таке грубе, і  таке під 
дитину клали. Як хто не мав. То було! Жінка мала ро-
боту. Забивали на печі колик, і дитину там прив’язує 
так. Дитина сидить там, бо вона має роботу. А тепер 
три роки сидит і зазирає на небо... Я сама таке мала 
у школі. Перебралася і шла жінка, як подивилася... 
А я черевичка несла у руках – то шкода було – там 
се взую. І  як ніготь з пальцем обірвало, і  вже піш-
ла виступати, вже негодна була. Натягнула його [че-
ревик]. Так, ви знаєте, у мене зять такий розумний, 
приходе – ми купимо там поросятко чи телятко, він: 
«Тьфу, тьфу, тьфу, нівроку, аби здорове було». Я  не 
люблю на дітей зазирати. Але мої онуки... Я його учу, 
я його поцьомаю, до рота не лізу, бо я стара людина, 
я це не люблю. І мої дівки кажуть: «Шо ти, мам?» А я 
кажу: «Я не хочу!» Бо то приходить чужа людина – і 
до дитини. У мене менший зять каже: «Най мені його 
ніхто не цілує, лиш жінка». Я не хочу, бо вона його 
родила, най вона коло него буде. [Що робила повиту-
ха?] Вона примовляла якісь слова і міряла там тако: 
«У двері, в ушулу, у долину...» – і так значила такий 

знак. І  нічого не помогло! Як наврочило... Кажуть, 
вона врікла, та так і пішла дитина. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  [Як скоро дитинку хрес-
тили?] Та не тримали так, як тепер, довго. Я родилася 
у п’ятницю, у неділю мене схрестили. І тоді і не було 
заведено, шоб були родини. А тепер два дні – і роди-
ни. А потім ще хрестини. Ну. Тепер заведено коробку 
конфет, шось таке. А колись йшли, чуєте, – чверточку 
горілки, сахаром заправилося, кажуть, поліжниці по 
порції пити. А те хлібину кус під пахву, там бутилку 
молока, і всьо. А тепер – я знаю? Ідут і без нічого. «До-
бридень»,  – прийшли, поздоровили. «Гей, кладіть на 
стіл!»  – забавляємось. [...] Кумів як перший раз бе-
руть... Як я виходила заміж, у мене була дружка, то ту 
дружку беруть. А тоді вже кого хочте собі – з якихось 
товаришов своїх, там з якоїсь родини, і  того батька, 
шо вінчав. Таке було. Колись  – шо? Мене хрестили 
три куми, а чотири – то вже кажуть: «Йой». А тепер і 
п’ятнадцять. І не знає, котрий його батько. Прийшов 
кликати мого чоловіка на весілля, а ми ті діти хрести-
ли. І він каже: «Вуйко». А мій чоловік каже: «Як я вуй-
ко, то я такий і на весілля піду». Не батько, а вуйко! 
Куми робили крижма з полотна, і свічка там, васильок 
клали. Ви знаєте васильок? У мене є ціла в’язка, був 
такий файний. Тепер лєнти кладут, а то такі були нит-
ки, шо вишивали, нитки, обв’язували крижму тими 
нитками. Скільки кумів – стільки тих крижмів.

ХРЕСТИНИ  А  на хрестини та й несе жінка курку, там 
брала жито  – тепер нема, мало жита, сіют пшеницю 
більше, а чоловік – з колачами. Два колачі. З цим ішли. 
А  вже ті куми, нібито шо роблять хрестини, ті двоє 
кумів, то кожному по два колачі за дитину давали, бо, 
кажут, як не даш колачі  – дитина буде падати, буде 
слабувати. І кожному кумові колачі давали. Ще зразу 
давали великі – такі колачі пекли. А як вмерша дити-
на, як приносили колачі за ту дитину, то свічку прино-
сили, колачі, але і свічку, як за упокой. А так як дава-
ли, то давали чисті колачі. [Коли несли колачі кумам?] 
Хто давав вдома, на хрестинах, а хто не давав, то вже 
там – брат тої рожаниці чи хто, відносили по кумах. 
[І назад щось давали?] Ні, це як ходили, розносили ко-
лачі, то це ця моша, шо на хрестини кумів кликати, ця 
моша носила. Тоді моші давали миску муки. Не знаю, 
шо ше. Давали за те, шо вона ходила, розносила два 
колачі. Це моша розносила, шо вона в куми кличе. І це 
вони вже знали, шо мають іти хрестити. Той хазяїн, 
кого хотів в куми, казав, шо носіть до того, до того. 
А на хрестинах давали за дитину колачі. На хрестинах, 
як вже принесло на стіл ту дитину, шо куми дарують, 
а  моша принесла ту дитину, та й кладут ту дитинку 
спечену, та там вже моші клали гроші. З церкви моша 
приносила дитину, з кумами. Тепер несе матка, а  то 
несла моша. Нічого не казала – благословила щастям, 
здоров’ям, аби щасливе росло, здорове було, вам рос-
ло на втіху, а людям – на похвалу, аби було здорове. Їм 
[кумам] клали хліб, а моя мама ручки робила, усьо – 
головку, очки, закладали фасольку, носик – як спра-
ведлива дитина. То казали, шо то пупець, а не дитина, 
пупець у баби пекли. Це та дитинка. Пекли на бляшці 
і виробляли там, пекли. З білої муки. Пекли так, воно 
гнітилося. Повивали! У  шо? У  полотенце, хусточку 
завивали, ніби то головка  – то моя мама так пекла. 
А хліб – то у рушничок, та й усьо. [Чи всі так робили?] 
Ні, у нас пекли хліб, а то моя мама вигадала.
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ПОХРЕСТИНИ  Ага, ще, правда, купали на другий день 

дитину – так-так, шо крижмо обв’язана, та й брали усі 
докупи, та й дитину вмочали і умивали дитину у тім 
цебрє, і  там кидали цукру, грошей. А  з тими нитка-
ми  – за чоловіками, та й чоловіків вмивали [смієть-
ся] тими нитками. Жалилися кропивою, виробля-
ли! Як скупають, то вже тут воду виносят куми, там 
десь висипают, а тоді вже беруться ті жінки, ті мотки, 
шо хрестили і – до тих чоловіків, і давай їх умивати! 
А вони тікають. Таке вже, знаєте, жарти такі були. [Як 
цей день називався?] Це були в неділю хрестини, в по-
неділок, було, кажут: «Ідем в купальний понеділок 
дитину купати». Та се нажалля – Боже! Ті чоловіки і 
жінки – ловлять їх, а вони тогди рвуть кропиву, то за 
тими бабами понажалюють [сміється], робили чудо! 
Ви знаєте, хоть було бідно, але дуже люди один до од-
ного повагу мали, а тепер – ні! Тепер ця молодьож ста-
рого навіть чути не хоче! [Чи приходила повитуха на 
другий день?] Приходила, аякже! Це тепер – на весіл-
ля. В Житомирі – сестра вбралася в таке дрантя, і той 
зять – а то приходе з крюком таким рубаним, з дерева, 
і кидают їх на то, і везут селом, і тягнут, де є став, і там 
ще їх кидают...

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Вечерю носили кумам, 
тим, шо тримали до хресту,  – два колачі, медівник, 
там вечері клали. Принесли – і той батько дає тій ди-
тині, шо носив вечерю, гроші і підбавляє колач свій. 
І так до всіх батьків. Оден колач під вечерю, а медів-
ник такий пекли – на вечері стояв. А там уже підбав-
ляли, то той вже брав хустку, приводив ту дитину, шо 
носив вечерю, і вже складав ті колачі. А як багато ку-
мів – то, Боже! Таке було, так заведено було. Колачі без 
дірки, колачі, бо переплітали  – ушестеро, хто вдвоє, 
хто втроє, хто як міг. Пелюстки такі плели, хтось од-
ного повертала, а я двома – шість тих, перекручувала 
і вкладала у такий файний колач. Туди ще пелюстки 
такі робимо або квіточки. Вони скисають, і [дірка за-
кривається], кісто росте. Яєчком зверху, а тоді – у піч. 
А боханці – на листках з капусти. 

«ПОСТРИЖИНИ»  [Як рік виповнювався дитині], трохи 
підстригали і замотували, і зберігали [волосся]. У нас 
давно, казали, [були] скрини такі, сундуки, там клали, 
припрятували. Молода як сі віддавала, такі вінки збе-
рігали також у скрини. Волосся сиділо, бо не палили, 
казали, шо не можна  – я не знаю чого. Тільки старі 
жінки чесалися. Моя мама збирали, і я їй у подушку 
зашила, як вони вмерли. Вони казали, шо будеш тя-
гати на тім світі з вогню, шо палиш. А я чогось те не 
зберігаю. А мама моя це робила. 

ДОЛЯ ДИТИНИ  У мого чоловіка сестра, така судьба її 
була: з перши мала дівчину, та його, як вже прийшли 
рускі, та забрали і десь знищили, а вона мала другого 
чоловіка, та й на стройці трубу красили, впала і зразу 
забила. І вона співала, сама собі склала. 

Нещаслива вродилася –
Нещасна загину,
Породила мене мати в нещасну годину.
Пливут мої дні за днями,
Літа – за літами,
А я щастя не знала,
Жаль мені за вами.
Перші літа минулися,
Я їх не числяла.

Бо то кожна годиночка
Була мені мила.
Чомусь мене моя мамка
В зіллю не купала.
Чомусь мені моя мамка
На смерть не заляла.
Чомусь мене моя мамка
В церкву не носила.
Чомусь мені в Господа
Долі не просила.
– Носила тебе, доню, в церкву,
Бога молила.
Така тобі, моя доню,
Доля судилась.
Коло мамки гуляла,
Милого не буде,
По чім літа свої
Споминати буду?
Не згадаю літа свої по жодній охоті.
Ще й стану й заплачу
При тяжкій роботі.
Буду запрягати коні воронії,
Буду здоганяти літа молодії.
Наздогоню літа свої
На кедровій носці... [?]
– Ой верніться, літа мої,
Хоть до мене в гості.
– Ми би се вернули,
Не маєм до кого,
Не шанували нас молодих,
Ні здоров’я свого.

А тепер [співають] бенджі-колабенджі! Як доля була 
назначена людині. Лежав чоловік під грушкою, роззя-
вив рота, аби грушка впала, а Петро з Господом ішов 
та й кажуть, аби води приніс. А  він не приніс води. 
Вони ідуть далі, а  дівчина жне пшеницю серпом. 
І  каже: «Дівчино, ти би не дала нам водички?» Вона 
каже: «Зараз холодної вам принесу, бо це тепленька». 
Побігла, принесла. А Петро каже: «Господи, яку долю 
даш цій дитині?» А він каже: «Ту, шо під грушкою ле-
жить». Господи, то вони такі добрі! Хіба забули? [хто 
лежить під грушкою] Бог каже: «Він пропаде, а  так 
буде за нею жити». Бідний хлопець взяв багату дівчи-
ну – це тут осьо, у Сторожинецькому районі. Та й на-
родилася дитинка, а він каже: «Маму відправь кудись, 
бо ми будемо робити хрестини, прийдуть багаті люди, 
аби мами не було». А  він ходе задуманий такий і не 
знає, як сказати мамі, бо шкода – бо мама. Да й сказав 
їй, шо ви пішли десь тако до старенької жінки на два-
три дні. А вона взяла ту торбинку, якусь сорочку та й 
пішла. А зійшлися гості, це таке було, бо вже у церкві 
у нас у Петрові служив і не женився уже. І вона пішла. 
А зійшлися гості, а вона ще сіла, дитину сіла покор-
мить. А то було тої зими, що загреміло, тільки так, шо 
не чули – грім такий ударив. І вбило і її, і дитину. За 
ту кару. Це було, бо наші люди найпожилі ще були, то 
він в церкві... Казав, шо він себе покарав, він жінки 
більше не буде шукати. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Це була така жінка, шо 
страх зливала, примовляла. Були такі жінки, шо це 
знали. Зливала страх. Я ще трохи знаю:

Йшла та...
Широкой дорогой,
Зачала кричати, пищати,

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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На страх же скаржити.
Ішла Божая Мати:
– Чого ти верещиш, чого ти пищиш?
– Бо мені страх в лихий час
Не дає ходити, не дає гратися.
– Іди ти на синє море
Каміння лупати,
Воду переливати,
Косом косити,
Серпом пережинати,
Лихий час перетинати.
Не мій дух – Божий.
Тьфу, тьфу!

То вже давно було... Я щас дякую Богові, я се молю, 
кожний раз «Отче наш...» «Хорони, Господи, від слі-
поти, шоб видіти, від глухоти, шоб чути. І  аби Гос-
подь Бог дарував пам’ять, доки Господь Бог назна-
чить мені віка. Шоби я пам’ятала, Господі, шоб мала 
пам’ять. Бо у нас є люди, шо не мають пам’яті...» [...] 
Нічого в колиску не клали. Це як жінка ще як вроди-
ла, то давали їй гребінь коло себе і голку, шо як вийде 
надвір, аби нічого до неї не чіплялось. Бо бувало так, 
шо і вмирали жінки. Вийшла, і  її, як казали, підві-
яло, і  всьо... Казали «сирувата» жінка. Бо така була 
нечиста, грязна. Свячону ниточку до ручки дитини 
зав’язували. А чого умерло? Бо так вже – мало шість 
місяцев, а розуміло: «То то зробив?». А він каже: «Бе». 
Шо напісяв. Мій чоловік учився, вже іде у Чернівці. 
Я  кажу: «Помахай, Іонку, татові ручкой». Він пома-
хає. Таке було розумне! І  з очей  – є такі люди, зна-
єте. Прийшла жінка до мене, а я в шість місяців уже 
клала на горшечок його. Я кожну дитину так учила. 
А  вона прийшла, так: «Йой, шо, він шість місяців і 
на горшечок вже сідає?! Боже, який він розумний!» 
Вона пішла, я дитину скупала, повила, а воно завере-
щить, ручками розкинуло і умирає! Закликала таку 
жінку, шо вона примовляла. І  жінка і примовила, 
і все, ноччю – в больницю, а до ранку дитина вмерла. 
Це з очей! Шоб ви знали. Це ще як дає мама ссати і 
відлучує дитину, і назад завертає. Та жінка недобра 
тоді буде. Вона невинна, але я не люблю такого, знає-
те, хто прийде, витріщає очі, поплювала. Бабка наша 
казала: «Подивися на нігті і на небо – на стелю, шоби 
нічого не шкодило». 

ПЕРЕДАВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО  Було одне 
таке, шо передавали через вікно. У  мене був хлоп-
чик, за старшу, і слабував, а бабка моя, татова мама: 
«Продай через вікно! Жінці, шо має багато дітей». 
А я дурна, пришелепкувата! Послухала – і давай про-
давати жінці. І він всьо равно умер. І мені сниться, 
шо він у тої жінки, глина  – на очах, і  він  – у тому 
цебрі. А  я прийшла да кажу: «Я  його вмию». Да й 
хочу дати йому ссати, а він такий холодний мені, хо-
лодний. Я тій жінці кажу: «Нате вам ці гроші і вер-
ніть мені». Як я буду вмирати – він проті мене вже 
зі свічкою не вийде, бо я його продала. То були старі 
люди! Продавати дитину! Шо це – з Богом гратися?! 
Це я вже, Боже, нікому би не сказала ні за шо! Про-
давали через вікно: та – їй гроші, а та – дитину. Там 
якусь п’ятку, шось таке. Вона назад через двері зано-
сила, а все одно – вмерло, не помогло, а мені на душі 
мучить до сих пор! Кажут, як умерла дитина мала, 
а мама вмирає, то воно виходить проти мами з свіч-
кою на тім світі. Це у нас кажут, шо вже зі свічкою не 

вийде, продалася. А може, тій – тримати. А я знаю? 
Але я вернула гроші, всьо. Кажу: «Най мені Бог про-
стить гріха, бо я дурна, молода, не знала». Мене на 
таке нарадили старі люди. Гроші віддала, ще живий 
був! Такий розумний був, а помер із очей! 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Моша не хрестила. Я хрестити йшла, 
ще дитина слаба була. А тута панотця не було. А ми 
їхали аж в Кіцманський район. І воно – панотець лиш 
так перехрестив, і та дитина скінчилась. А як нехре-
щений, у  мене хлопчик умер, да я кажу доці серед-
ущій: «Схрестемо, та й підеш». Ні, вона поперла додо-
му! Дитинка вмерла, то я роблю крижмо і передаю, де 
вмерла дитина – туда крижмо передаю. Бо я снила ту 
дитину, шо на білій простині качається, то я зробила 
крижму їй, і туда передається. [У труну поклали?] Да. 
Це котра нехрещена, то передається крижмо. А котре 
хрещене вмерло, а без свічки, то вже як друге умерло, 
та й ту свічку несли. [Чи люди дозволяють це роби-
ти?] Нє, ну, то чого? У мене мама померла, і там умерла 
жінка без свічки, прийшла сестра, поклала – шо мені 
то мішає? То вже глина...

ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ  З ДИТИНОЮ  Дитинці ма-
ленькій не можна рубати, а одкусювати нігті, а рубати 
не можна. Не знаю чого. І ще заки воно не говорить, то 
не показувати в дзеркало – не знаю чого. У моєї мами 
у брата хлопчик і два роки, і половина – не ходив. Вона 
прийде до нас, кине: «І доки я буду носити?» Нічого не 
робила, поки воно само не стало на ноги. У мене діти 
у вісім місяців і говорили, і ходили. 

ПЕРШИЙ ЗУБЧИК ДИТИНИ, ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, 
ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ  Зубик перший кидали на 
горище, казали: «На тобі, мишко, черевний, дай мені 
кістяний». Називали так зуб – «черевний». Е, то такі 
забобони були! Я знаю – чи це справедливо було? Але 
так було. [...] Молоко як сціджували, виливали десь у 
помиї. А у нас був такий чоловік вусатий, і йшли сапа-
ти з жінкой, а дитину вдома лишали, а  їй прибували 
груди, а  він лягав та й ссав. [Сміється.] То так смія-
лися! Він такий усатий, кажуть, це грудь, а тут вуса! 
То справедливо було, бо їй груди боліли. Таке чудо. 
У мене і тепер такі медалі [груди] – а шо, я винна? Така 
врода наша була. [...]Господь дав так, шо дитина мала 
відразу ходити. А дитина вродилася, а та підбігла та 
підклала подолок, шоби не впало. А він каже: «Буде те-
пер так, шо аж у рік». А є таке, шо і у півтора ходе. Таке 
ще було. Це давнина така. Підклала, шоби не впало, 
а так мало ходити борзо. А так мало вродиться і мало 
ходити відразу ж. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Бузьок 
тебе приніс. В  капусті тебе знайшла. А  тепер воно 
каже: «А тут шо було?» Показує на живіт. Тепер діти 
мудрі. А  давно були такі, була біда, а  вона не мала 
коли [займатися дітьми], бо мала роботу... [...] [Чим 
лякали дітей?] Моя мама перебиралися, брали сердак, 
таке давнє з шерсті, таке, як пальто, і  капелюх, при-
йдут, а вони [онуки] кажут: «А ви, бабо, де були, як 
той Костика приходив?». Бо казали: «Костика прийде 
і вас буде забирати». Діти не бояться! Найліпше, як 
діти граються, значить, – вони здорові! Це ходив у нас 
такий дід, з такою торбою великою, по селах, запро-
шеним. Мама й каже: «Я піду за Костикою!» Оберіга-
ли дітей. Пужала бабою-ягою. А вони: «Як боїтесь, ми 
вас поведем надвір». Давно – нє, давно – вовк, казали. 
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А зараз: «Прийде баба да забере вас в торбу». Але діти 
давно боялися. Воно ходило запрошеним, бо нема шо 
їсти. Та йшло, а люди давали кусень хліба, якесь яйце. 
Баба така з торбою. І  дід Костика. Тут через дорогу 
були діти, а ми з братом граємось, а вони вилізуть на 
паркан, ми прийдемо, а ті діти попадають. Були бояз-
ливі діти такі. А тепер – нічого ніхто не боїться, хоч 
умри! Кажи, шо хочеш. Ноль вніманія. 

АБОРТ  Аборти не робили, але була така жінка, шо бра-
ла ці веретена, шо ми пряли, і тим веретеном проби-
вали. То було так, шо і вмирали. Таке дурне робили. 
Моша цего не робила, нє, це до якоїсь жінки йшли, 
таке дурне робили. Як не гріх?! Там уже душа заве-
лась! От кажут, переносила дитину або не доносила 
дитину, то буває два плоди, і вони боряться. Як уста-
новляється відразу  – уже на плід. А  є, шо бореться 
тиждень і дві неділі, аж тогди установляється. Та й 
каже, переносила. То не переносила, але тогда ж уста-
новилося. 

Записала Ю. Буйських 13 листопада 2012 р.  
у с. Юрківці Заставнівського р-ну Чернівецької обл.  

від Задорожняк (Молодик) Євдокії Іванівни, 1931 р. н.

ВАГІТНА  ЖІНКА  [Що заборонялося робити вагітній?]
Усьо робила. Я не знаю, дитино, за це, бо я мала шес-
теро, я всьо робила, і нічьо я не забагала, як то інші 
каже: «Я  хочу лиш [нерозбірливо]»,  – я нічього не 
забагала. Хто варив шось це, хтось пік шось чи шо – 
шо зварила, то й з’їла, я ничьо не забагала. [Чи каза-
ли, що не можна на похорон іти?] Нє, нє. Казали, шо 
не можна дивитьсі на покойника, такій вагітній не 
можна дивитці, так як то є дивитці. Такого  – як по-
койний, та як рідні, рідні, бо так це не дуже йшлі, алє 
рідні. Є, шо вмерла бабка чі там якась тьотя, чі шо, та 
й прідут до мерця, та й каже: «Не дивисі так, не ди-
вися так», – того. Алє чось, слава Богу, чось як рідне, 
та й чось жаль, то й дивилася, але, слава Богу, ничьо. 
Казалі, шо не можна воду литі через поріг, казали, бо 
каже, то дитина буде зав’язана тако. Або переступати 
шо-небудь тако не можна було, казали це старі люди, 
шо тако я ходила, то каже: «Не переступай ні віник, ні 
пощьоронок, ні то, бо то дитина буде, – каже, – відтак 
пов’язана ним, во си вроде, то буде біда». Пощьоро-
нок, цей сьо, як то по-вашому сказати, ей... тей... не 
можу нагадати, як кажут воно. Ну, кажись, казали то. 
Як то сьо каже на це по-вашому? То буває такє, шо ану 
такі корову прив’язують на то, як це називає? Верьов-
ка. Верьовку не можна переступати, ага, верьовка. То 
корову се перев’язуют. І тако не раз кінут ту верьов-
ку, кажут: «Не переступай її», – знаїш так. Бо казали, 
но то-то дуже ворожили, казали, шо каже, я як пріду 
до хати, шо варит чі шо, то вже: «Бери, хоть раз! То 
вже бери!» – «Та не хо-о-очю!» Мині встидно було, і я 
ни знаю, як тепер діти не встидаюця. Тогди – дай, а я 
отказуюся, шо мині встидно було, як я ходила бере-
мєнна. То алє вже ай видко мене, то й люди старі та й 
знают: «Та бери шось їж, та бери ше то, а ну, на цего 
покуштуй, на цего». Я  цего не вібагала і, але кажут 
так, шо ничього, шо ану прійде до хати, як не дасть, то 
каже: «Мишь, шо найдорожчє, проїст», – такє казали. 
Но, шо каже: «Як не дасть, то мишь, шо найдорожчє, 
проїст тобі», – та й то боялися, но але ай. Да, як шось 
забагне людина, а не дадуть с тої хати.

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА  В хаті роди-
ли, то в хаті родили. Но осьо була така бабка, прихо-
дила до мами, но, та й я вже посліднє, май, пам’ятаю, 
а  так то вже, знаєш, вони не то, шо тепер, дитино, 
такє он. Тоди вони пошли до стайні, то було худоба, 
ув стайні було такє, як сказать тобі,  – не лужко, але 
постіль, постіль така з тих, з дошок, ти й [та й] на тій 
постілі, ти й в стайні уродилі ту дитину, ти й полежалі 
дві годині, ти й увійшли до хати. Та й такє-е-е було, то 
була біда-а-а. [...] [Хто приходив до вагітної приймати 
пологи?] А така [повитуха], як тепер, шо є, отепер уже 
у роддом берут, а колис було окушерка, окушерка в селі 
була. А це бабка така була, шо вона така була, шо вона 
відбирала дітей від жінок. Ну, бабка така була, колись 
не було окушерків, окушерка прійшла вже дужє, вона 
ж пізно – вже моя мама породилі. То вже я родила, ти 
й акушерка тогди вже була. У нас то вже був роддом у 
нас, а так то дома родилі, ну, дома родили діти, ну, ста-
рі люди. Да, дитину пріймала [баба-повитуха], пупчік 
зав’язувала, но шо – жінку підв’язувала тако тісно. Ну, 
знаїте, тепер, ади, діти, ви не носите нічьо, а колис но-
силі, і я заре носю пояс і хустку, бо я мала сильно дуже 
радикуліт, і я була в водолічєбніце в Чернівцях, і мині 
казала одна воєнна, вона, аби не забула, Рибчинська 
називалася, вона казала: «Носі, або криляче зробить 
собі пояс, або хустку шерстяну коло себе, носіть тей 
пояс, і, – каже, – вже так носіть будете, а так – то нє». 
[...] А-ай, я вот шо тобі ска ́жу – пуп зав’язували, минє 
се здає, шо такім прядивом. Прядивом трошечкі, тако 
с прядива взяли, тей пупчік зав’язували – то-то старо-
давне щє, то вже як я родила, то це вже так не бу ́ло. 
А як моя мама родили, то так було, да. Ну а ткати, як 
ткали, прєлі, прялі та й то прядиво, та й тако лиш у 
волосок, та й зав’язали, та й той пупчік відпав, а той, 
а той уже ж заживав, да.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ  [Чи могла баба-повитуха 
передбачити долю дитини?] Я не знаю, та баба не ка-
зала. Колись сповідали щє моя мама, шо казалі, шо як 
уродився хлопчік, а вона подивилась у вікно та й каже: 
«Він дуже нещясливий». Колись баба та подивилась та 
й каже: «Ця дитина дуже нещяслива». Але це була дав-
нина, май, а тепер за мене, то цего не бу ́ло уже.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, ВРОКИ  Я ніде не ходила з дітми. 
Та тут була така баба, то я до неї піду, щє з першим, з 
другим, а так вже, та й вона: «Не бійся, він буде жити, 
він...». Та возьме там шось води якої свяченої, та й, та й 
плює: «Тфу, тфу, він буде здоровім, буде жити, ни бій-
теся, ни плачьте», – вона й плаче та дитина, та й то, та 
й такє-во, алє... А так до врачів не ходи-и-ила я ніколи, 
з дітьми не ходила так, чим могла – так лічіла дома, 
клала на груди шиду з того. То є свиня, як си зарубає, 
да там є така шида. «Шида» називає си в свині, така, 
та й то вісушували, та як дитина кашляла, вна вороти 
клала туто на [нерозбірливо] зишита, йому на груди, 
і то переставало. Ни шкіра, то такі отакє во видти, ти 
й не знай, такє було ни, шо як воно топилося, як сало, 
а його не топили, а трималі на лікарство. Такє, но ні 
шкіра, але таке було, як сало, така шида була, нази-
валася. Як кашляє дитина, і насморок – було то ти й. 
Та й тако си лічіло дома, не лічіло си, як заре, да. «Ро-
фія», «рофія» казали, так у нас ворожилі, шо як жінка 
прийде, як дитина щє нехрещєна, то й дістає рофію. 
Отако в нас казали. Прийде жінка, вона має свій чяс і 
не призналася, шо не втерла дитину подолком. Щє ко-

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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лись подолкі були, не те, як заре, то я щє маю подолкі, 
а ади, каже, отако подолкамі утерти дитину, а личько 
шоби не мало рофії. Як вона молода, є такі, шо вони 
мали свій чяс, а вони, може, й не знали і не признали-
ся, але це рідко бувало, але бувало десь. Каже, видко, 
шо якась жінка пришла така і не признала сі, і дити-
на... Ну, шо казати, всьо є, дитино, всьо є. А тепер, оно 
дивись, такі страшні ліки, шо як я чюю, шо сто тисяч! 
То це шо? То це... [...] Та вогню скідали. Каже, оце віди з 
очей, з очєй. Та як взяли отам, була така ліція, назива-
ло си «ліція», такє-во, такє терня такого. То було такє, 
як терня, такє високє, такє, як рішечько, і то злом’я, ти 
й свяченов води трошкі покроп’є той, та й то спаля те 
й на дитинов то похукают. Те й то отакє було колись, 
не то шо зараз. Вона так виглядає, як прутчікі тонень-
кі, як прутчікі тоненькі, а вона називає си «ліція». Да. 
Вона є, є, щє в нас тако десь.

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Я стипнула [?] 
фустку, груди намастила зільонку та кажу: «Буба, 
буба». Та й воно подиви сі, але я не мала, шо такє все, 
я  пипками вігодовувала, більшість во пипкою. [Чим 
Ви мастили груди? Зеленкою?] Да. Ну, цей цвірок 
трошкі, цвірок трошкі, да. Да й зільонкой помастю, да 
й кажу: «Оде буба боліт, в мами буба». Та й відлучила, 
а воно си й взяло їсти. Корову тримали, та барабулькі, 
сметанку, тако, те, те й тістечько, то шо тоді не було 
манкі, то не було, як сьогодни, шо-шо де, де всіляке. 
Бо в мене є онука, вона віддана у Хмельницькі, те й 
каже, уже тої неділі справляла триціть років.

АБОРТ  Та й робили, як не робили – робилі, але більшін-
ство, – то коли це, в го ́роді то не встидалися того, тут 
ніхто нічього не казали, як піде зробіти, як вже бага-
то дітей. Алє, каже, це є великім гріхом, це є великім 
гріхом, це ж не можна те все, як ти казали, до церкви 
ходилі, не можна, великій гріх, не можна – та й я не 
знаю, тепер уже, так [нерозбірливо], уже нема гріху. 
А це Бог буде карати, це не можна. Алє шо, шо роби-
ти. Є в нас, є в нас така жінка, шо має десятеро дітей, 
одна – тринацятеро, да, да, мала, лиш дві жінки в селі. 
А то так має по шестеро, по семеро, одна аж восьме-
ро – найбільше, тако. А то аж дві мали по десятеро, 
а одна мала тринацятеро, те й і всьо. Бо-о-оже, те-е-ей.

НЕХРЕЩЕНІ  ДІТИ  Нігде не ховали дитину, алє не ви-
носили надвір, і  та жінка не йшла за тім, не [нероз-
бірливо] тако де-небудь з дитинов, не йшла на дорогу. 
За тю не пійшла до церкви, а як дитинку схрестили, то 
вже надвір мама брала дитинку на рукі, як тако неді-
ля, свято, але некрищьону не можна було вінести. [Де 
хоронили нехрещену дитинку?] Ховали окромя. На 
цвинтарі, але такі був закуток, шо там ховали у тому 
закутку всі нехрещені діти, да. Ну да, кажуть, шо вони 
ангеликі. Вони вмирають, ці діти, маленькі котрі вони, 
бо до сім років дитина не має гріха, пише в Біблії, а від 
сім років дитина зачінає грішити. Вона йде в школу, 
вона вже понімає, то, і так до шість років, то він вза-
конює, шо, ну, до дитині до три рокі не можна вку-
шати – гріх, до трих років можна дитині, а як вже від 
три до шість, то вже тре[ба], аби мама сокотила [пиль-
нувала], шо не можна їсти за тім, законювати дитину, 
як воно їло, як воно вже має чітвертий рочьок  – не 
можна. А від сім – опщє такі. Як воно має сім, то воно 
вже повинно і прічащят си, і він повинний і всьо ви-
питувати си, священик, не то шо, да.

Записав О. Васянович 13 листопада 2012 р.  
у с. Юрківці Заставнівського р-ну Чернівецької обл.  

від Курущак (Федорович) Євдокії Петрівни, 1930 р. н.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  [Ви хрестили своїх дітей?] Ну аяк-
же. В церкві. Коли то було недозволено. А у нас були, 
то ми хрестили в церкві. А тут вже ці внучки, то стар-
шу, шо віддана, заставнецький був батюшка. А цю дру-
гу, то в Дубринівці [село Заставнівського р-ну Черні-
вецької обл.] христили, бо він був у нас за попа. Мусіли 
туди за ним іти. А цего Максимка [внука], то тут у нас 
був батюшка молоденький, то дома тоже [хрестили]. 
А слюб мої дити не брали, бо тоді не давали слюб. [Хто 
платить за хрещення?] Той, чоловік [рідний батько ди-
тини]. От я роблю хрестини – я платю. Куми платя від 
себе, шо вони в кумах, а  я вже плачу вобще, за всіх. 
Розповивают ту дитиночку та й то всьо. Ті крижми 
тоді складают та й ту дитиночку у ті крижми уповива-
ют, та й вже святит там. Я колис... Не знаю, то клали у 
воду всю тако-во. Я тепер не знаю, бо не тримаю. Знаю, 
шо колис у церкві тако-во було. А є таке, шо малень-
ка вірандочка. Як тепло, то на тій вірандочці купали, 
хрестили ту дитину. Водичку хлюпали три рази. 

КУМИ  [Кумів беруть], хто кілько хоче. Мала одинад-
цять [пар за своїми дітьми]. Нормально. Ми при-
йшли сюда. Тут тільки така хатка нещасна. Таке всьо. 
Той проситься, бо то хлопчик. Син був перший. Бо це 
хлопчик, а  то дівчинка, добре би тримати до хресту. 
Не я брала, а брали мене. Просили. Та й так, шо було. 
А  у Максимка лиш три куми було: батько та й два 
куми. А ті май трошки більше мали. [Як звертаються 
до кумів?] На «Ви». [Що беруть куми на хрестини?] 
Так, як на весілля. Тепер вже нема цего. То колис носи-
ли. Май пшениці чуть не пуд наберете, ци жито було. 
Оце мій принос, а йому – пару хліба. А як якас близка 
родина, то беру курку чи качку, або гуску. [Крижмо] 
обов’язково. Колис то портнов було, взяли того полот-
на та й то файних квіток. Васильку трошечки та й кві-
ток у той васильок, файну корзинку ув’язати, шо там 
є. Та й на весілля таке брала. Квітки роблять з бумаги. 
[Чи букет цілий буде?] Ну-ну. А тепер уже, як робила 
весілля, то дуже мені доста понаносили того всього. 
І тіста. А тепер берут жінки цукерок, а чоловік – пів-
літра. Та й уже попробуй. А тоді й більше сі верталося, 
чим у мене розходувало. Бо то носили тоже пшеничко, 
жито. Да то було збіжжя. Та й хліба принесли. А тепер 
він приніс півлітра, а  до того півлітра  – шо робити? 
Знаєте? А так, як колис: приніс пару хліба ци колачі, 
то вже вона має шо розкроїти на стіл, як її там не стає 
[не вистачає]. Бо на то розчитуют. Як я принесла тої 
пшенички, курка там чи шо там до цего, так то було 
таке якес, знаєте? Приходять тепер. Цукерки ті по-
наносять. Шо то ті цукерки. А  так якби яке збіжжа, 
змолов, то є шо худобині дати. [Кум] приходе з при-
носом. [Що таке «стрічні куми»?] Аби здорова дитина 
була. Бере в кума, шо стрічала, шоби дитина та здо-
рова була. То «навіджаний кум» казали. Дали крижмо 
йому, і він – вже кум. З дому берут. Першого уздріли, 
дали і всьо. Каже: «До хресту просиси, а вінченнє від-
куписи». Бо до хресту ідете, то це, а вже вінчати, які ті 
молоді. Є таке, шо щастит, а є таке, шо не щастит. 

ХРЕСТИНИ, ПОХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Тако як 
ідут [до церкви з дитиною], то клали сокиру [біля по-
рога]. Сірником шарнули раз і кинули, та й так. Ідут. 
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Лиш загорівся [сірник], кинули, переступают і вже 
йдут. [Як приходять із церкви, чи кажуть: «Брали у 
вас нехрещене, а принесли хрещене»?]. Ну да. Вже тоді 
той стів готовий, вже сідают з усіма куми за стів. Вго-
щаються. [Що готують на хрестини?] Усьо. А  як уже 
Пилипівка приходит, піст, то тоже пісненький. [...] [Чи 
приходять наступного дня після хрестин?] Приходять. 
Ще купают [дитину], кидают копійки, цукру у воду. 
Шоб дитиночку купати. Сходяться купати дитя. [Ку-
пають] ті матки, которі до хресту тримали. [Кладуть] 
у цебер, тоді перехристят дитину, капают у ту... свічки 
капают у ту водичку. [Воду виливають] надвір. Ще тоді 
ідут, втирают чоловіків ті жінки, лов’ят. Щоби мали 
ще того... Ще у нас було таке. Зробили ворота. Ті пару 
патиків, таку хвіртку зробили та й той колик забили, 
а вони си ловили. То було в маю. То кропива вже файна 
була. Та й в ту кропиву вловилиси. Та й вона втікала на 
дорогу. Колик забитий. Шо таке-во. Куми такі файні, 
годні. Та якос оден тако ймивси, а той другий, – та й 
той колик вломили. Та й попадали всі на купу. Та й од-
ного разу той кум вже негодний, а я йду від свої сестри, 
а вони йдут. Кажу: «Ви знаєте, куму, через ті хрестини 
ми були негодні. Так насміялиси, бо слуп уломали,  – 
кажу. – Йдіт тепер уломіт». Видите. То так було. Кажу: 
«Йдіт тепер уломіт, ци ви вломите цей слуп?». А то було 
всяко. [...] У рік [стрижуть дитину] батьки, шо трима-
ють до хресту. [Волосся] на свічечку, так, як батюшка у 
церкві. Тілько щипочку так. Таке заведено було. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  [Чи носять у вас вечерю на 
Святий вечір?] Носять. Так як тримав до хресту, до-
пустим, цего року або пібралиса. Тоже нося. [До кого 
несуть? До хрещених?] Но-но. Ну, хлопець чи дівчина. 
Рихтують ту вечерю. Ще як такі малі, то ходить там 
тато, аби не набоялося, бо то зима, знаєте. Десь би пес 
не... Ще як малі, а як великі, то вже – нє. [Беруть] то 
саме: галушки, пшеничку. Того всього, всього. І колач. 
А зверхи ту миску з тим, шо є. [Кажуть]: «Просили вас 
кум та кума, та маленьке фійнятко [похресник], аби 
були ласкаві на тайну вечерю». [У відповідь кажуть]: 
«Подякували Вас за це всьо, шо Ви принесли ту вече-
рю». Там лиш можна взяти шось трошечки, а  там то 
колач покладет ци завиванець, як то кажут, або пиріж-
ки бляшку [деко]. Шос тако, знаєте, си кладе. А там ще 
якогос рубля треба дати, шоби воно охоти було іти з 
тим, з тов мисков. [Чи обов’язково міняли колача?] Ні. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Клечанням] май скидали вогню, 
як дитина слаба. Цей май кладуть на грань [тліюче 
вугілля]. Та й той патичок, який горів, вже кидают у 
водичку. Та й так: «Не раз, не два, не три...» До дев’їть 
таке кажут. Та й тоді туди вже, то примовили: як впаде 
наспід, то дитині нема життя, а як нагорі – то добре. 
Це навідлі читається: «Не раз, не два, не три...» Тако-о. 
[Показує, що вугілля потрібно кидати від себе  – на 
певній відстані.] Тоди лице вмили, ручки вмили, ноги 
тов водичков. Бо є, що дитина напудила ци шо. То так 
страх си зливає. «Струп» казали. Рофія та й струп. 
І таке, шо обкидало дитину, не знаю як то, не можна 
дитину надвір пускати. Як дитина нехрещена, то тре-
ба чистому приходити до хати. І як хрестини роб’є, – 
тоже не має права така людина прийти до дитини на 
хрестини. [Як вона прийде], то таке сі стає. Кажут, шо 
подолком втирати мусит вона прийти. Коли взнали, 
хто до чого. [Як називають жінку, яка має менструа-
цію?] Шо на сорочці є. 

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  [Як називають жінку, яка народи-
ла дитину без чоловіка?] Покритка. [Як ця дитина на-
зивається?] Ой, я не хочу казати. Таке, знаєте, буває. 
Такій жінці недобре, ані тій дитині недобре. А є таке, 
шо воно [дитя] щасливе. Потім оженитси чи віддаст-
си. Так файно йому все йде в руки, добре. А є таке, шо 
й не таке, а не йде йому в руки. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Наші діти колис скромно 
були. Родичі казали, шо у капусті [знайшли], чи бу-
зьок кинув. То таке було. А тепер ці тілівізори. Вже не 
скажете, шо бузьок кинув. 

НЕХРЕЩЕНІ  ДІТИ  [Як ховають нехрещену дитину?] 
Так, без хрестика. А потім є в мене то саме, та дити-
ночка. Вмерла в тім, в больници. Дали укол – та й піш-
ла дитиночка. Хлопчик був. Та й тоже тако поклали. 
Цей хлопчисько робить токарем та й зробив такий 
хрестик, такий невеликий, такий маленький [показує 
приблизно 60 см] залізний, таке блискуче файне. Такі 
кульочки поробив на хрестові, три кульочки тако і 
тако. Три кульочки так зробив. Та й поклала хрестик 
такий з церкви свячений. Такий, шо кладут мерцеві. 
Також поклала той хрестик священий. То можна кро-
пити. Складені ті діточки там на горбі. [Окремо хоро-
нять на кладовищі.] Так якби ото попросив, скілько є 
там нас, якби тоді на Зелені свята, але ж тоді доста тих 
гробів світити. А коли вже приходит з мерцем, то та-
кож кожний, знаєте, хоче додому. Так якби коли взяв 
пішов сам від себе та й покропив ті гробики, то це би 
нічого не шкодило. А я беру собі водички та й кроплю, 
скілько прихожу. [Чи можна попросити священика 
покропити могилу?] Але ніхто цего не робить, то і я 
так не робила. Ну, я кажу, шоби так було. [Як назива-
ють таких дітей?] Ангеліки. Так колис казали, шо як 
пташка летит, та й кидали фусточку тоже. Ци там рва-
ли шо-небудь і там кидали. [Чи казали якесь ім’я?] Ну 
аякже. Яке хотіли. Ци Дмитро, ци Петро, ци там Ма-
рія. [Пташка] кричит. Це так колис. Тепер ніхто цього 
не признає. Це колис, я пам’ятаю, шо так казали. Було, 
шо навіть казали, шо так фустку кинула, всьо. Пішла 
без фустки. Ну а тепер молоде, старе без фустки. Я це 
не можу зробити. Я привикла так, якби ви знали. 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Кроква
Записала Ю. Буйських 11 листопада 2012 р.  

у с. Кроква Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
від Марії Іванівни, 1940 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПОЛОГИ  Колись не 
було цих роддомів, мама дома [народжувала дітей], 
приходила жінка, шо роди принімала. Ну, баба, бабка. 
Було всьо в жизні, було, шо й самі родили. Ну, тоді, 
слухай, не було хімії цеї. Самі родили. [Чи говорили 
у вас, що повитуха могла передбачити долю дитини?] 
Нє, такої в нас людини нема. Не було такіх. А воно й 
недобре, шоб було, шоб знала наперед – то всьо вну-
шаєся. [...] [Чи лишали пуповину?] Дитині відрізува-
ли. А то мама не розказувала, шо Вони робили, шо то. 
[...] Світлану свою я... Мій чоловік був ув армії, забралі 
його. А я сама... родила, тоді родила, вона мала чоти-
рі кілограми сто грам, і я вродила її сама. Всі чотирі 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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рази я родила. Вродила, ну, та я й не почюствовала, 
шоби трудно було. Потом я народила Валю за сім ро-
ків, сьомий рік був, як я народила. А Валю, Валі був 
год і три місяці, і я народила Ваню, цього хлопця, шо в 
Афганістані служив. А маленькі були, мині дуже труд-
но було. 

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ, «ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД 
ГРУДЕЙ» ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Всіх груддю годува-
ла, всіх. Ця, ця Світлана, вона в мене год і шість місяців 
ссала, і вже така велика була, що розщіплювала мине. 
[...] А як одлучали? Відлучила, принесла до мами, та й 
за три дні, вона посиділа, потом мама каже мині, шо: 
«Ти вбирай кофту десь шоб не дала, бо то, – каже, – шо 
як завертає, то вона дуже зрікає людей і сама си зрі-
кає». Та й я потримала, та й тоді обернула кофту, шоб 
я не забула вночі, не клала коло себе – то так і відлу-
чила. То одне веліке, а то одне мале, щє чоловік робив 
на роботі, ну, я тримала хазяйство, корову, свині, сви-
номаткі, поросята, я вже була в дікрєті. Та й пішла до 
керниці води набирати, а їх лишила обох. Ваня спав, 
а  Валя сиділа так. Я  приходю, а  вона каже: «Мамо, 
а я вже Ваню, – а вона не могла казать, шо Ваня, вона 
казала Нюська, – мамо, я вже Нюську й нагодувала». 
А  я приходю, я  тіки віскочіла тако на постельку, то 
постелька така, та й вона на пичі, вони на пичі були, 
бо то зимою. А  я скочила, а  йому тако, а  вона йому 
хліба набила, а я перевернула догорі ногамі і вірвала, 
тоди лиш ті груді йому – так мала задушиться дитина. 
Правду кажу. Я так напудилася, то, ну, та вона мала ́ – 
нічьо не знала, щє не казала татові нічогі, бо то один 
син, в нас дві були дочкі, а один син, цей Ваня, а, та я 
тоді вже шо я – її здоймаю, Валю здиймаю, прів’язую 
до койкі, вона сама би не лазила на піч, я й зробила 
таку загороду туво, і він там собі. А її прив’язую тако, 
і так я не признавалася чоловікові нічього, аж посля, 
як пройшло врем’я друге, довге врем’я. [...] Я тобі ска-
жу, шо тоді діти мало й хворіли, того шо не було цеї 
Чорнобильської, то ж всьо на організм, всьо на орга-
нізм, а тоді діти крепкі були. Я, ну, щітай, запам’ятала 
сама, що ми ніколи не хворіли малі.

АБОРТ  Ну а так як типер, та як типер зробі людина 
аборт – то шо роблят аборти, то тре[ба] молитьця Бог 
всьо врем’я. [Чи раніше робили аборти?] Були такі слу-
чаї, шо бабка робила. Багато і прі родах, шо вона шось 
зробе, ну, то мало, канєшно, бо шо бур’яном робілі, 
бур’яном робілі. Ну, так – є такі бур’яни, вони знали, 
які бур’яни, та й тоді тії бур’яни варили, да й дают, да 
й вона ходом абортіруєца. Ну, трава така, така трава, 
шо вона то. Тепер таблєткі, так роблят, таблєтками ви-
ганяют, да. [...] Ну, посля Вані я крутила-крутила, аже 
в трицять вісім років, трицять восьмий рік мині був, 
як я цю Наташу народила. [Що означає «крутила-кру-
тила»?] Ходила до оборти. Ходила, най мині Бог про-
щяє цей, я Богові молюся кожний раз. Ми бідно жили, 
це, щітай, вже троє дітей було, і  крутила-крутила, 
а потом вже цу дочьку я знайшлася бірємєнна, і було 
та сама старша вже робила на роботі, о. Та й я тоди 
знайшлася і скрізь його ходила, бо я дуже була мало-
кровна, і в Сокирянах була, і в Кельменці була, Хотіні 
[нерозбірливо], а  вони кажуть: «Іди, жінко, додому 
родить, того шо [нерозбірливо]». Ну, я і народила, вже 
трицять восьмий рік був, трицять сім год. А така до-
чька – щира, люба. Їй вже зараз трицять чьтирі роки, 
вона ше не віддана.

с. Нелипівці
Записано М. Томак у с. Нелипівці  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
від Пислар Ольги Василівни, 1942 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  Зазвичай застерігала вагітних чого не 
слід робити, баба-повитуха. Наприклад, казала, що не 
можна ходити по сміттю, бо в дитини будуть бородав-
ки на обличчі, не ходити по мотузках або не в’язати, 
щоб дитина не заплуталася пуповиною, не шити, щоб 
не зашити дитині дорогу в цей світ. Особливо нака-
зувала святкувати святкові дні, навіть хліба не різати.

БАБА-ПОВИТУХА  [Кого запрошували приймати 
роди?] Бабу-повитуху. Бабу-повитуху шанували за 
її мудрість і доброту. Люди часто щедро віддячували 
бабі і поважали її. Три жінки було в нашому селі. По-
витуха грошей не брала. А як хрестили дитину, бабі 
приносили калача і гостинців з хрестин. Це і слугува-
ло віддякою за допомогу. Якщо гостинці приносили 
до пологів, то також не приймала, щоб не зурочити 
майбутні пологи. Після пологів бабу повитуху ще час-
то кликали до хати, як дитина захворіла, чи спитати 
якоїсь поради, бо вона була жінка з великим досвідом 
щодо догляду за дитиною.

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  
Перш ніж переступити поріг кімнати, де знаходилась 
вагітна, повитуха тричі хрестилася, щоб Бог благо-
словив і все пройшло добре. Баба приносила з собою 
зілля: обов’язково череду, яку запарювала гарячою во-
дою, кору дуба (якщо народиться хлопчик кору вико-
ристовували для купелі), або різні квіти (для дівчин-
ки). Після того, як баба запарила череду для купання, 
розстеляла пелюшки (зазвичай брали батькову сороч-
ку, щоб дитина щасливою була). Повитуха починала 
відкривати всі дверцята, шухляди, навіть відчиняли 
заслону в печі. Люди вірили, що так допомагають 
відкриватися шляху в цей світ для новонароджено-
го. Розплітала повитуха косу породіллі, розв’язувала 
всі зав’язки на одежі, аби дитині легше було на світ 
з’явитися. Потім тричі омивала обличчя породіллі 
свяченою водою і живіт, примовляючи: «Свята Мати 
Божа, заступнице наша, Мати над усіма матерями, 
допоможи їй легко розв’язатися”. [...] Пуповину замо-
тувала в шматок чистого полотна, перев’язувала нит-
кою, якою було перев’язане свячене зілля, що святили 
в церкві на Спаса, і  ставила за іконою, щоб Господь 
оберігав новонародженого протягом усього життя. 
[...] [Хто перший купав дитину?] Баба-повитуха. Ви-
ливали під дерево. 

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, ВИБІР 
ІМЕНІ ДИТИНИ  Запрошували вінчальних батьків. [...] 
[Чи існував звичай очищення породіллі?] Так існував. 
Сорок днів після народження. [...] [За яким принци-
пом обирали ім’я новонародженому?] По святам.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ», ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  [Коли було прийня-
то хрестити дитину?] Після шести неділь. [...] За кумів 
брали старих людей. Лише вагітних не брали. Від-
мовлятися від хреста не можна. [Що приносили май-
бутнім хрещеним батькам, запрошуючи їх у куми?] 
Давали колачі. На Різдво [хрещеним] давали вечерю. 
[...] [Що приносили з собою запрошені на хрестини?] 
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Приносили миску муки, курку. [Чи виконувались піс-
ні на родинах, хрестинах?] Виконувались. [...] Готува-
ли борщ, холодець, голубці. [...] Дитину стригли через 
рік. Кликали кумів, які приносили якісь подарунки. 
[...] Ритуальний продаж дитини влаштовували, але 
приводили жінку в якої було багато дітей.

с. Росошани
Записала О. Момотюк 23 листопада 2001 р.  

у с. Росошани Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
від Руснак Марії Олексіївни, 1939 р. н.

ХРЕСТИНИ  Моя дитинонько, до хресточку та й пиль-
ную свою крижмочку, Аби чиста, як папірчик, аби ти 
ще вздріла вінчик, Божий Ангел, схорони тя та й до-
дому доведи тя, Щоби крижма впильнувалась – життя 
твоє не звалялось...

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Кажуть, що як уродиться дитиня 
нечасне ́, то воно просить Христа. Одна жінка подви-
галася при роботі і мала нечасне́ дитя. Тоє дитя уроди-
лося неживе, отож його не хрестили ані з ксьондзом і 
процесійов не ховали, лиш дід узяв тру ́нву і поніс на 
цвинтар і там загребав, не даючи на могилці навіть 
хрестика. Перед вечером летіла душа того дитяти че-
рез город так, як пташка, і  кричала: «Во ім’я Отца і 
Сина і Святого Духа амінь. Будеш мати ім’я Марія, 
я тобі кума!» А замість крижми при хресті вона урва-
ла ковалок своєї хустки і кинула вгору. Душа злетіла 
і взяла крижму з собою. Таким чином охрестила ця 
жінка дитину і була щаслива в Богу.

КІЦМАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Глиниця
Записала Ю. Буйських 12 листопада 2012 р.  

у с. Глиниця Кіцманського р-ну Чернівецької обл.  
від Деркач (Нагничук) Євгенії Михайлівни, 1934 р. н., 

родом із с. Неполоківці Кіцманського р-ну  
(у с. Глиниця мешкає з 2010 р.)

ВАГІТНА ЖІНКА  Я це не знаю, я не знаю. Я ходила [на 
похорон], хоть і вагітна була. Я ходила. Лишь би вагіт-
на жінка – одно: аби ше ніхто, аби си не задивити ні на 
шо. Ні задивитиси. Так. Оце саме главне для жінки – 
на похороні ні на шо не... Глянула – пішла, глянула – 
пішла, ні на шо не дивитиси. Не задивлятися. Се як 
вагітна жінка. А на цево можна йти, я ходила сама. І я 
була биремєнна, я ходила.

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  В мене врачі були. Я не ходила 
ніколи [до шептух]. Я не ходила ніколи, я це не бояла 
ніколи. Я так старалася, аби я си нічього не напудила, 
не злякаласи, так, аби я си нічьо не злякала. Я не ходи-
ла. Моя мама ходила зе мном, бо я як си налякала пса, 
та я веріщяла ноччю, та моя мама пішла, і вона злила 
віск на воді, шось говорила, говорила, говорила, гово-
рила – і потому вісипала, і той пес так си видав на тому 
воску. І дала тої води попити, так три рази моя мама 
пішла  – і стало мині луччє. Оце я одно запам’ятала. 
А більше нічьо. Більше такого в мене не було такіх.

АБОРТ  Чьоловіка слухала та я оборти зробила. Отак 
всьо. Я  небагато зробила, але зробила аборти  – ото 
саме мене мучіть. Більше нічього мене не мучить. 

Я  нікого не судила, нікого не туво, но аборти роби-
ти – це дуже великій гріх, це дуже великий, як я їх маю 
відмолити – я не знаю. Я не знаю. Як мині, і як я маю 
перид Богом стати, шо я Богові буду казати? От. Це ве-
ликий гріх. Би ви це ніколи не робили, нікого би ви не 
слухали, нікого би ви не слухали! І я була б не слуха-
ла. [Чи чоловік примушував Вас робити аборти?] Да. 
Нікого ніколи би ви оце не слухали. Ніколи би це все, 
я вам казала. Бо це дуже, дуже не... Мама моя проси-
ла моцно, мене мама просила, тато мене просив. Но я 
чьоловіка послухала. Жалую і согодні. Та й йому буде 
нічього, а мині треба відповідати. В лікарні. Я ни йшла 
по бабах, я ни ходила по тих бабах, я си бояла. Я в лі-
карні, тоді вже те вийшло, шо можна було в лікарні, то 
я робила в лікарні.

Записала О. Боряк 12 листопада 2012 р.  
у с. Глиниця Кіцманського р-ну Чернівецької обл. 

 від Ткачук Зіновії Михайлівни, 1922 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Як я була беремена за цего колхозу – 
одним і другим, то шо – лиш я? То більше жінок були 
беремені, лиш я, то я беремена, я родили свою Олю, 
родила 18 января. Казали, шо не можна бити кота но-
гою, шоби дитина не була мохната, на похорон не іти, 
бо ви самі представляєте, як там, на похорон. Ага, шо 
робили?! Як ідут на похорон беремені, то клали чер-
вону таку ниточку на палець, і так ішли – без нитки не 
йшли, клали нитку червону на праву руку.

БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПЕРШЕ КУПАН-
НЯ ДИТИНИ, ПУПОВИНА  Була така жінка, не баб-
ка, а казали «моша». [Сміється.] Вона приходила, все 
знала: як коло дитинки, як відібрати, все зробити. Все 
робила, так помагала, коли жінки родили! І всі жили, 
і так було добре! Нічого не брала, коли ішла до жінка, 
котра мала родити. Моші на хрестинах нічого не дава-
ли. За те, шо вона була коло дитинки, він [тато] платив 
їй гроші. Та й всьо. Зразу, як народилося. Дают таке 
вот, може, і давали. [...] Коло квіток і місце закопували. 
Квітки у нас всілякі. [...] Одразу як народилося, моша 
купала – а хто купав? Кидали зілля всякого. А потім, 
як се родило, любистик у нас казали. Як проклали до-
рогу, то він пропав. Як діти мої родилися, то того лю-
бистку клали у воду, шоб любили. Це направду. Вже і 
внукам клали. А дочка розійшлася, пішла до другого. 
І добре жиють... Воду виливали під квитки, шоби були 
такі файні, як цвіти. [Сміється.] І дочка моя файна. [...] 
Пупик давали розв’язувати, шоби він добре вчився в 
школі. Як хто не загубив, то давали [розв’язувати], 
а як загубив, то не давали. 

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ  В  ЦЕРКВУ  Але до 
тих жінок, котрі родили, шла [повитуха], так як на 
родини, кажуть, на родини. Йдемо на родини. Бра-
ла з собою хліб, цукор, маку, масло, канфети, хто шо 
купив  – все, все, і  яйце  – хто шо міг. І  моша йшла. 
Чоловіки йшли з жінками на родини. Чоловіки і з 
горілкою йшли, а часом – і з коньячком, шо то носи-
ли. Заходили, бажали, шоби Бог дав, шоби воно було 
здоровим, щасливим, розумним. Слова файні казали. 
Дитину показували на родинах. [...] Мама сама йшла, 
як дитина трошки підросла, може, за місяць. Мама 
файно убирається і дитину убирає, і уже іде до церкви 
до виводу. Сама не заходить у церкву, а до порога, з 
цего боку, і  їй над голову читают Євангеліє, такі по-

КІЦМАНСЬКИЙ  РАЙОН
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божні слова, і коли він [священик] те прочитає, і він 
має таке... Як це сказать?.. Має халат такий, і  жінка 
має тримати те, і він її вводе в церкву. А потім ту ди-
тину клали під усі образи. Якщо хлопчик, то вносят у 
вівтарь, а як дівчинка, то у вівтар – нє, лише кругом 
образів, більш нічого. Моша до виводу не йшла, вже 
сама [породілля].

 ХРЕСТИНИ, КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  На хрести-
ни брали свічку, кругом свічки – цвіти, а тут кругом 
клали – «крижмо» називалося. Хто вже шо собі хотів. 
Той якусь файну матерію купив на плаття, сі купили 
файне якесь одіяло – хто шо собі хотів. І скручува-
ли кругом цієї свічки. [Чим обв’язували крижмо?] 
Такі були кобилки, такі широкі, такі блискучі  – ко-
билки  – рожеві, зелені, сині, різні кольори, всіляки 
були, і красні. Брав так, шоби зав’язав тут добре, шоб 
то [кінці] висіли, шоб то файно було. І всі йшли до 
церкви, і  тримали сі крижми. І  вона вже ту дитину 
хрестить, крижми ті розв’язують і дитину кладуть, 
і ці ж – стелють крижми, кладуть одну на одну. І в тих 
крижмах дитину мирують тим миром, чоло, потім 
ручки, ніжки – все, груди, – мирує, молебень праве – 
ну шо? Свічки ті збирають, їх запалювали, а  потім, 
як поклали у крижми, треба загасити, їх збирают і 
дают кумові чи кумі, дитина повита, і  свічки ті за-
бирали додому. А з дому давали собі до церкви – як 
то дає просити до Бога, то дают на церкву. [Заходи-
ли до хати], поздоровляли, дитину клали на ліжко. 
Моша приходила [до церкви], а мама нікуди не йшла 
з дому, мама не може йти з дому. [Що робили, коли 
приходили додому?] Кажне село  – свій порядок. 
У нас є такий васильок, знаєте, що пахне. І  то вмо-
чають у свячену воду, і кроплять – чи моша, чи той 
господар, хтось кропе в хаті. Як приходят із церкви. 
Але так не усі робили. Тато сій дитини міг кропити. 
Але не всі так робили. Кругом свічки ще були цвіти, 
а потом – крижма, які купили. Цвіти назад, цвіти до-
дому забирали. Клали їх в це-во... Ну, як це кажуть? 
Клали у воду студену, якщо вони живі, то треба по-
класти у воду. Ні, нікуди ніхто не брав, не клали, [так 
стояли]. Це квіти [показує штучні квіти], які клали 
до свічок. Це моєму онукові 32 роки... Квіточки від 
хресту. Це пластмаса, а як живі... На хрестини йшли 
з подарунками. Колачі – і кумам колачі. Коли вже до-
дому мали йти, тоді дарували кумам колачі. Кожний 
кум ніс два колачі. Отак це було. Тато дає. У хустку 
не зав’язували. Сидіт кум за столом, а ми [роздаємо]. 
Але на колачі давали гроші. І тепер дають. На колачі 
дають. Той колач – май і дірку хто зробе, але як він 
наріс [у печі], то закривається. Там не дають копій-
ки, дають топіряни [?]. Даєм йому колачі – дякуємо 
за те, що тримав дитину до хресту. Колачі забирає 
собі додому, а  тато забирає гроші. Люди кушають 
всі того колача. Два колачі. Як десять кумів, то треба 
двадцять колачів. Ну! Такі були люди, але шо – було 
поле, було від чого. А тоді давали поменьше, як хто 
міг. А тепер вже люди по заграницях, то вже мають 
і знову дають. [...] Кумів брали як скільки хто собі 
хотів, і  це кожний, кожний собі робив. І  по десять 
кумів, і по двадцять кумів – як хто міг. А дехто брав і 
чотири, аби похрестити, аби було хрещене. На другу 
дитину – другі куми, міняли. [...] Як уже дитинку ро-
зібрали [в церкві, під час таїнства хрещення], то ди-
тинку хоч раз кладут у воду, у тазіку, там була вода, 

вона є у церкві, тепленька, злили водичку, свячена 
водичка, злили на голівку, висихає – і ідуть додому. 
[...] М’ясо, котлети, отбівні, робили таку начинку  – 
з цукром, яйцями, таке добре було, а тепер вже по-
кидається. Начинка  – як макарон, береться манки 
наполовину і половину муки кукурудзяної, і  то все 
запарює, все се заправілі салом, жиром запарюється, 
і потому треба цукру стопити, туда всипати, трошки 
поташу, і  молоком розводити, молоком. І  так треба 
розвести то, шо береться ложка, баняк такий, шоби 
ложку покласти, і  шоби вона легонько падала. Як 
буде задовго падати – то густе, а як легеньке – буде 
добрим. [Сміється.] Це була начинка. Макарон гус-
тий. [Що ставили на десерт?] Галушки на самому 
послідку – кладеться листок – якщо він великий, то 
треба їх перерубати. Якщо невеликий, не треба його 
рубати, та й так, треба замастити і крутити. Скрути-
ла – і в баняк. Скрутила – і в баняк. І так варилися, не 
пеклися. Таке було.

ПОХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  На другий день після 
хрестин трохи гуляли. Казали: «Гей, підем завтра на 
похрестини». Як хоче моша – прийде, як не хоче – не 
прийде. Поздоровляют ту матку і батька, ті гості. Така 
пісня є весільна – за батька, за мати... Поздоровляют і 
кумів. Кожний господар дякував куму, шо прийшов і 
шо привів дитину до хресту. Випивали – як в перший 
день, так і в другий день. Сміються, шуткуют, штрика-
ют, бо п’яні. Возили на весіллє матку і батька. Над цим 
всі сміяли. Берут тачку або таке роблят, шоби сміять-
ся, ту тачку вбирают у вінки, везут ту матку та батька 
і співают весільної – оце во. На похрестинах такого не 
було. [...] Волос обстригали і десь держали. 

ПЕРЕДАВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО  Ви знаєте, то 
колись то казали так: у кого діти моцні, здорові, що 
вони не вмирають, до кого – аби кілька їх було, а всі 
жиють. А в кого вмирают, то треба вже так дивитися: 
шо от я маю дитину, і дитина та вмерла, другі дитину 
маю – знову вмерло, а у мене жиють діти. І знову дити-
на у мене, то мені кажут так: «Ти продай дитину тому, 
у кого живуть». А в моєї тещі [свекрухи] діти вмирали. 
Оден сій син лишився, що я за него сі віддала. Вмер-
ло в неї троє дітей. Одного разу мій Ванько слабий – 
шось не плакав, не плакав, а нарешті – він плаче, ще і 
як! А мені кажуть: «Шо таке? Може, заслаб? А понеси 
моїй мамі. Бо в моєї мами було троє, і ми троє всі жи-
вимо». І через вікно я подала свого Ванька моєй мамі 
за миску жита і за три рублі румунських. І теперки я 
собі знаю. А коли він мався женити, то я мала відку-
пити від своєї мами. Але то була біда, шо мій прий-
шов з армії, а  за три роки до того моя мама вмерла. 
Я так голосила! І як маму випроваджувала, то я кажу: 
«Ваньку, Ваньку, де ти, Ваньку??? Ти на морі? Ти на 
суші? Баба вже іде від нас». А як так сі з’їдаю [?] – вай-
но я продану дитину не відкупила! Я, знаєте, шо собі 
думаю? Шо, може, тому він не коло хати? [Після армії 
одружився й лишився жити в Грузії.] А такий він був 
добрий для мене!

ВРОКИ  [Що потрібно робити, щоб не врікали дитину?] 
Вой, як її врікали – вона була дуже файна. Мені сказа-
ли, шо клади шпильку, догори дотикай, і так, як десь 
іде – на весіллє чи куда. З маленької я так робила. Як 
іде десь до виводу і студено, то я накривала личко. 
А то, кажут, як ідеться до виводу, шоби не укривати, 
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бо будуть нарікати. Ну я мусила, бо мороз! Дитину 
простудити – і всьо! Но... Я мусила накрити дитину. 
І наврікали, і наврікали, і наврікали... Шо я вже біду-
вала. Треба нести розкритой дитину. Так казали  – я 
не знаю, чи правда, чи ні, але вона була в нас файна, 
а її наврікали і наврікали. Шоб дитину шось не цупну-
ло – чула, чула. Кажут, шо кладут ніж, шось таке – під 
подушку, наспід. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Діти – 
то [казали] в капусті знайшли, то бусел приніс. А те-
пер молоді вчуть діти, що мається родити. Колись діти 
те не розказували, а тепер... Вчора були від мої сестри, 
онучка беремена, а  її хлопчик вже має два рочки. 
А вона каже: «У тебе буде сестричка». А я кажу: «Що 
вже такому малому казати, що буде сестричка?» – «Ну 
то шо? Ну то шо?»ХЮЮЮЇ Хто чим міг. В криниці там 
можут втопити. І все. 

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Як дитина вмирала – ну, шо тут зро-
биш? Поховали, та й усьо. Як ховали нехрещену, то 
так десь у бік, дехто хрест ставив, а хто не ставив. 

ПУТИЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Дихтинець
Записала Л. Артюх 6 липня 1981 р.  

у с. Дихтинець Путильського р-ну Чернівецької обл.  
від Чвиля Семена Пилиповича, 1907 р. н.,  

та Чвиль Василини Власівни, 1913 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ОБ-
РЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), ПЕРШЕ КУПАН-
НЯ ДИТИНИ, РОДИНИ  Баба  – «моша» була трохи 
вчена. Приймала дитину. [...] Пупок батьки ховали, 
в сім років дитині давали розв’язувати, аби розумна 
була. [...] Місце – закопували де-небудь. [...] На руки 
моші поліжниця зливала і на лице, просила прощу, 
давала рушник, полотно. Так ся годило. Щоб ще дітей  
приймала. [...] Купаючи дитинку, моша не клала зілля. 
[...] Приходили жінки з тиждень провідувати поліж-
ницю, несли сметану, молоко, булку, мед – хто що мав. 
Чоловіки не йшли. Тепер теж не йдуть. Провідують 
лише жінки. 

КУМИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  Хрестили однією парою кумів. Бувало, що 
й брали три-чотири пари кумів. Бувало, що й брали 
саму куму без кума. Багаті брали більше кумів, бо 
треба калачів ставити всім кумам. Тепер більше кумів 
беруть. Куми «фіровщину» дають для дитини: ягня, 
теля, порося, гроші і т. д. «Колачини» роблять у кумів, 
які тримали дитину до хреста. Сходяться до кумів всі, 
в кого вона дітей хрестила. Вони всі несуть шість ка-
лачів, горілку, а  кума готовить «храм»  – колачини й 
«фіровщину» для всіх. Все як на весілля – їди доста, 
«набуваються». Похресників називають «фіна». Кум з 
одної хати, кума завжди з іншої. Не може бути шлюб-
на пара. Кум теж має робити свої колачини. Тепер за-
мість худоби дають речі: файні ковдри, подушки, на-
лавники і т. п. [...] Поліжниця в шість неділь ішла до 
«виводу». [...] На хрещенні дитину постригали, а  до 
року потроху тато постригав, у  квітах, за образами, 
ховали волосся, на пам’ять зберігали. В грубу волосся 
не кидали. 

СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Шишківці
Записала Л. Артюх 11 липня 1981 р.  

у с. Шишківці Сокирянського р-ну  
Чернівецької обл.  

від Гелич Надії Софронівни, 1933 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ 
РУКИ»), ВІДВІДУВАННЯ ПОРОДІЛЛІ ПОВИТУ-
ХОЮ, ВІТАННЯ БАТЬКА, РОДИНИ  Дітей приймала 
«мо́ша». [...] Терла, мила руки моші  – це значить да-
рувала рушник. Тепер акушерці дають вино, матері-
ал – це називається «мити руки акушерці». [...] Моша 
ходила до «терли»  – рожениці дві неділі, помогала. 
[...] Чоловік з друзями замочує – «мочить» дитину. [...] 
«Ла Родини». Жінки йдуть з подарками (тепер уже й 
чоловіки): каструля, повна цукерок, вафлів, печива, 
одеколону, виделки, ложки. На дно сиплють муку чи 
вермишель, а зверху ці подарки. Збираються один раз 
на «ла родини». На другий день ще приходять інші. 
А на хрещення – день назначають.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, ПОХРЕСТИНИ, 
УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, ВРОКИ, «ПО-
СТРИЖИНИ», ПУПОВИНА  Хрестять, коли є мож-
ливість. Хрестять вінчальні нанаші і дві-три пари 
куми – «куме ́тру». Колись брали лише три пари, а те-
пер до двадцяти пар. [...] Хрестять дитину. З  церк-
ви  – «де ла бесеріка»  – обідали, частувались. А  по-
тім уже готують хрестини. Печуть колачі по парі на 
кожну пару кумів, готують їжу. Куми на хрестини 
несуть (несуть до церкви крижмо) подарок. Хліб не 
несуть. Перший стіл. Колачі дають кумам перед дру-
гим столом увечері. Всі куми сідають чоловік із жін-
кою, передають дитину по колу, на дитину кладуть по 
двадцять п’ять-тридцять рублів (на колачі). Нанашко 
кладе і по п’ятдесят, і по сто карбованців. Дитину від-
дають до хати. Їдять, п’ють. «Бабу» (мошу) не назна-
чають. [...] «Сика́лди коптілу». На другий день [після 
хрестин] збираються куми купати дитину, кладуть 
матерію, платки, повзунки. Купають жінки, в  купіль 
ллють свячену воду, вмочують крижмо і витирають 
куточком дитину. Гроші кладуть у воду васильки. 
Щоб була солодка як мед дівчина, моша клала у пер-
шу купіль мед. А гроші, щоб багата була. А моші да-
ють за це «пу ́пицу» і хустку за столом на хрестини. 
Шуткували, надкусували гості його (як коровай – до-
вгий колач  – «пу ́пица»). На пупицю для баби клали 
теж гроші. Моша не в’язала квіток. Після купання на 
другий день сідають за стіл, пригощаються. Часом на 
третій день йде хто похмелятися. [...] В  шість неділь 
ішла роділля «ла молітва» (до виводу). Моша ішла з 
нею. Зараз не йдуть. [...] Од «дио ́тєт» – урочив – че-
рез два пальці слину плювали і дитину втирали. [...]
Волосся стригли в рік. Стригли нанашки (і тепер так) і 
дівчинку, й хлопця. Дитину садили на кровать, на стіл 
на покривало і всі куми потрошку стригли. Волосся 
зберігають на пам’ять або кидають на вогонь. На дворі 
кидати не можна, бо пташка унесе у криницю, то буде 
брудна криниця. Інші кажуть, що гріх кидати волосся 
на вогонь. [Своє волосся мама інформаторки збирала, 
щоб, коли помре, поклали в труну в подушку.] [...] Пу-
пок зберігали, щоб розв’язала дитина в сім років. Як 
розв’яже – буде розумна. 

СОКИРЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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ХОТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Бочківці
Записала Л. Артюх 27 червня 1981 р.  

у с. Бочківці Хотинського р-ну Чернівецької обл.  
від Ставицької Долени Дмитрівни

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Кумів буває три, шість, сім пар, за-
писують почесними одну пару. Записують вінчальних 
батьків, вони стають нанашками, решта кумів теж 
називається нанашками. Частіше називаються куми 
і хрещені батьки. Рідко беруть несімейні пари. Нана-
шки чіпляють кольорові букети, не такі як на весілля, 
буває, що з барвінку. Нанашки несуть крижми – по-
дарунок для новородженого. Всі нанашки тримають 
по черзі дитину, дають подарунок. Дають одіяло, від-
різи на плаття, костюмчики. Куми всі їдуть на маши-
нах, а на весілля пішки ідуть. [...] Увечері всі батьки 
другий раз заходять за стіл після танців парами. При-
носять дитині величезних колачів по парі, вклоняють-
ся, ставлять на стіл: «Прошу прийміть ці колачі». На 
колачах одна бутилка вина, квіти штучні по дві шту-
ки. Тоді баба підносить дитину і всі по черзі кладуть 
пелюшки, гроші, дрібний подарунок. По парі колачів 
забирає кожна пара нанашок. Всі ходять з колачами 
додому (квіти в колачах по два цвіточки ставлять). На 
другий – третій день приходять куми, продовжуючи 
родини. [...]Дванадцять холодних закусок: буженіна, 
печінка, риба, сироп, салати, ковбаса, гриби (опеньки) 
мариновані. Рідні носять за кухарок на стіл. «Голубці». 
М’ясо печене з огірками. «Бабу» з макарану. «Бабу» з 
муки (мука, молоко, сода, яйця, олія, цукор). Печиво 
солодке, «медівники» називають. Випікають різні, але 
назва одна. Горілку, вино домашнє з винограду, вода 
солодка. Компоти не дають (в селі Заставня, там є 
компот до печива, і квас роблять). Завжди є кухарки і 
на весілля, і на похорон, і на родини. 

«ЗВІЗДИНИ»  На урочистій реєстрації новонароджених 
садять алею  – для хлопчика дубок, а  як дівчинка  – 
тополя або сосонка. Тато з мамою садять, нанашки 
тільки помагають. Тут в будинку культури не приго-
щаються. Колачів сюди не несуть. Тут гостина назива-
ється «хрестини», або «родини».

с. Керстенці
Записала Ю. Буйських 10 листопада 2012 р. 

 у с. Керстенці Хотинського р-ну Чернівецької обл.  
від Савчук (Нагірняк) Ольги Петрівни (С. О.), 1938 р. н., 

та Савчука Василя Григоровича (С. В.), 1935 р. н. 

БАБА-ПОВИТУХА  С.  О.:  Дома родили, бабкі прийма-
ли роди. Дома, дома, де були лікарні? Бабкі пріймали 
роди. [Як казали на тих бабок, які приймали пологи?] 
С. О.: Баба просто, да, бабка, просто бабка. Ну, вона 
шо знала, шо вона знала, шо вона знала лікувати? Шо 
вона там знала? Вже вона [жінка], каже, вроде дити-
ну – та й обпере, обмиє, та й замотала в тряпкі, щє й 
тряпків не було, не було в шо замотувати!

ПОЛОГИ  С. В.: А в поле, а в поле під межею скілко роди-
ло жінок! А зараз? А зараз геть до в мене є сусіда, вона 
щє чериз місяць чи чериз два має, ця вже ся журе, шо 
має курку, тримає рубати на бульйон їй там. Купила 
там, я не знаю, шо їсть. Я кажу: «Моя, – ця живе зо 

мною,  – вже гет у шиисятом году до обіда мастила, 
а після обіда пішла в роддом. У нас тут в селі був род-
дом». І на другій день увродила сина. А зараз три дня 
як биремєнна – вже всьо, вже всьо, вона вже нічьо в 
рукі не бере, нічьо не їсть, уже всьо. С. О.: Сохраняє!

Записала С. Маховська 10 листопада 2012 р.  
у с. Керстенці Хотинського р-ну Чернівецької обл.  

від Наговичко (Осодчук) Зіни Василівни, 1932 р. н.

ВАГІТНА  ЖІНКА, ВИБІР ІМЕНІ  ДИТИНИ  Всьо роб-
ля[ть]. Хто шо годен, то і робля[ть]. Казали, що не 
дивися на вогонь, бо спудишся, і  дитина буде мати 
вогонь – пляму. Казали, шо кота не можна бити но-
гов або пса, бо дитина буде мати вовну. Тепер, мо, й 
скачуть на... В свято і тепер не можна, і тогди не можна 
було [робити]. Казали, коби не задивилася. А воно як 
має бути, то має бути. Кажуть, шо як є вагітна, то тре-
ба їй щось дати покушать, шоб вона не забагла того. 
Не можна [відмовляти вагітній], бо кажуть, шо миші 
поїдять твоє шмаття. [...] [Які раніше імена давали ді-
тям?] І Оля є, і Маруся. У них тоже і Андрій, і Ваня є, 
і Валя, онучка. А щас такі дають їм’я! Воно аби було 
щасливе, а  ім’я устроює все. То є, шо той день пише 
кожного дня. Так як на Андрея в нас народився, то 
клали ім’я Андрій. 

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, РОДИНИ  Дома [народжували]. 
Бу́ли в селі бабки такі старі. Колись так не було, як те-
пер, такого нещастя. Колись ні уколи ніякі не клали, ні 
прививки ніякі не робили, на УЗІ не водили. Та і діти 
рождалися нормальні. Туто у мене через пліт молода 
жінка, кликали її кілько раз. Все її кличуть то у Хотінь, 
то ще. Якось то ще не врем’я їй було, в неї в бо́льниці 
вродилася дівчинка, нещасне таке, мале. Її пошти три 
місяці тримали, содержали її. Дівчинка слаба та й сла-
ба. То та жінка вже знову зайшла бєрємєнна. І знову 
кличуть її. Вона каже: «Не кличте мене, не кличте, я не 
прийду більше. Хватит, ви мені вже одну дитину спра-
вили. Прийде той час, шо родить, тоді я прийду». Як 
врем’я прийшло, то пішла жінка і здорову дівчинку 
вродила. [...] [Що робили повитухи з дитячою пупови-
ною?] Закопували десь, а шо мали робити? [Де закопу-
вали?] Я не знаю. [...] Вперед родини роблять. Коли до-
дому вона [породілля] приходить – приходять сусіди, 
родичі, там приносять дитині. Це десь через тиждень. 
Тоді назначають хрестини, на який день. Гроші більше 
[несли]. Хто шо має. Вермішель, печеня, канфєти.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Мама повинно впе-
ред іти з дитинкою до молитви. Вона як приходить з 
дому – їй не можна. Батюшка прочитає молитву тоді. 
Поки не прочитає, їй по воду йти не можна. Як ба-
тюшка прочитає, то приходить і набирає води – скіль-
ки набере, стільки сили їй прибуде. Та й зараз таке є, 
прийшла та й набрала води. А потім, через шість не-
діль, вона іде в церкву. Батюшка бере дитину на руки і 
заводить у ві ́втар. Як хлопчик, туди аж у вівтар заво-
дить. А дівчинку – нє, дівчинку не заносять. 

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ», ЗВИ-
ЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ»  Даже от як колачі на хрести-
ни дают, тоже дають великі кумам та й тоже не ріжут, 
колись різали. Тепер, кажуть, не можна, бо як ріжеш, 
то, кажуть, дитині життя врізуєш. То вже вдома, шо 
хотіли, то робили. На другий день. [Скільки кумів у 
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вас могли брати?] П’ять і шість. Куми всі рівні, а бать-
ко цей, шо вінчав, то хрестит і діти їхні. Та й матка з 
батьком обоє. Батюшка дає батькові на руки дитину, 
і хрестять. [Чи можна брати одних хрещених для всіх 
дітей?] Не можна. Тепер берут. Воно як попадає, шо 
я у тебе тримаю, а ти в мене, то кум на кум, хрест на 
хрест іде. Я в тебе хрестила, а ти – в мене хрестила. 
А хрест на хрест не можна. Колись казали, шо цього 
не робили. Колись навіть казали, шо єк в твого бать-
ка є хлопець, той хлопець хотів брати у тебе дівку. То 
це вже раз кума, а це вже получається ще раз куми. 
[Чи могла вагітна йти за куму?] Ні. [Чи шанували діти 
своїх хрещених батьків?] Було, шо шанували, а були, 
шо й ні. То як по десять, по п’ятнадцять раніше ку-
мів брали. То їх могли і не знати. [Для чого брали так 
багато кумів?] Та одних беруть, а ті кажуть: «Озміть 
і мене». [...][Коли у вас хрестять дітей?] Як коли хто 
злагодив. Куми ідуть до церкви, кожне має крижму, 
має букет  – квіти, як зимою  – то сухі. Чи матерію, 
чи одіяло, чи простинь, чи підодіяльник, знаєте. За-
мотує її, тоди зав’язує кодинкою [стрічкою]. Вони 
розв’язують, ті всі крижми кидають на руки батько-
ві. Коли дитину вмочають у воду, з тої води кидають 
дитину батькові на ті крижми, замотують у батька 
на руках. А тоді ту замотану дитину батько кожному 
кумові передає з рук в руки. Збираються – і додому. 
[Крижмо] додому дає для тієї дитини. І цвіти всі за-
бирають до дитини. Всьо забирають, шо це дали їм. 
[Священику] гроші давали, рушник. І  потім звідти 
йдуть додому і робля[ть] хрестини. [Чи може мати 
бути присутня на хрестинах?] Да, може. [...] У нас цей 
Андрій як си вродив, то мав отакий чуб. Потім трохи 
викочався. Але є такі, шо отут зв’язували, бо кусає 
на шийці. До году не можна дитину стричь – ні хлоп-
чика, ні дівчинку. А в рік матку кличуть. Волоссячко 
ховають десь. [...]На Святвечір і на Різдво буває ідуть 
[до хрещених із вечерею], як хтось далеко. Пшениця 
положена, не рис. Горіхи трут. 

с. Шилівці
Записала Л. Артюх 27 червня 1981 р.  

у с. Шилівці Хотинського р-ну Чернівецької обл.  
від Яковець Надії Федотівни, 1921 р. н.

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ВІДВІДУВАН-
НЯ ПОРОДІЛЛІ ПОВИТУХОЮ  Кінець 1930-х років. 
Бабу називали «мама» («баба, що ходила в моші»). 
Пупа дитині різала ножницями, простою ниткою 
зав’язувала, місце закопувала під лавками внизу. 
Жито не сипали. Місце корови, коли закопують, си-
плють жито. [...] Купала дитину [повитуха], давала 
мамі годувати. У  купіль клала квач васильку, сахар 
сипала, щоб дитина була солодка. [...] Тиждень баби 
приходила до роділлі, а  потім купала роділлю, пере-
бирала в чисту сорочку, розтирала живіт.

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  На роди-
ни йдуть коли можуть. На другий, третій день після 
родильного будинку. Муки несли кукурудзяної на ма-
малижку. Мали буханку хліба, пару яєць. Чоловіки не 
йшли. Тепер ідуть і чоловіки. Горілку з медом не не-
сли. Тепер на родини йдуть після лікарні без запро-
син, несуть подарунки. Несуть: миску, пальто, одіяло. 
З їжі нічого не несуть, а їх там частують. Раніше на ро-
динах не їли, бо треба, щоб роділлі лишалося. На ро-
дини йшли і старі, і молоді. [...] Через тиждень роділля 
із бабою йшла «по молитву», щоб на вулицю вийти, 
а по воду було можна йти лише через шість неділь. До 
виводу несли один-два крб. [карбованці]. Колись не-
сли й курку. Тепер і не виводяться. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  Тепер і реєструють, і хрестять. [...] За кумів 
беруть одну пару – нанашки, один кум і кума, а буває, 
що й десять-п’ятнадцять пар кумів. Термін «нанашки» 
знають, але не часто вживають – «вінчальні батьки». 
[...] На хрестини у піст роблять сливки. [...] Стрижок 
не було. Батько стриг. 

ХОТИНСЬКИЙ  РАЙОН
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м. Чернігів
Записала І. Коваль-Фучило  

29 червня 2010 р. у м. Чернігові  
від Зайченко Віри Володимирівни, 1938 р. н.

ПУПОВИНА  Бабушка моя розповідала, що була баба, 
яка дуже часто повитухою була, її кликали, повиту-
хою вона була і в мене. Мама сміялася... Ну, хлопцям 
пуповину відрізала на сокирі або на якомусь інстру-
менті, а дівчатам на гребені, а мені баба-повитуха чо-
мусь відрізала пуповину на книжці: «Так оце ти стала 
в мене грамотною». Вищої освіти тоді було мало. 

ХРЕСТИНИ, КУМИ, «БАБИНА КАША»  Це святкуван-
ня може бути або як зразу з церкви повертаються, або 
навіть перенести на інший день. Хрестини, напри-
клад, в неділю, а на наступну неділю гуляння на честь 
хрещеної дитини. [...] Як і по всій Україні, до того, як 
народиться дитина, уже призначені куми. Як до церк-
ви йшли, брали з собою таку хусту, як ми називаємо, 
збереглася назва давня – «ручник». Це кума, яка мала 
родить, готувала для своєї майбутньої куми – подару-
нок хрещеній мамі. На тому ручнику тримали дитину 
під час хрещення. Всім кумам дарували якусь тканину. 
Цю тканину теж клали на руку, а накривали крижмом. 
А кумові – сорочку, тільки сорочку, інших подарунків 
не було. [...] Коли святкували гостину, то було просто 
таке театральне дійство. Баба готувала кашу: або по-
витуха, або назначена баба.

Записала Т. Денисенко  
21 листопада 2013 р. у м. Чернігові  

від Данькевич Марини Володимирівни, 1977 р. н.

РОДИНИ  Родильних обрядів у місті нині дотримуються 
менше. Коли народжуються діти, то є звичай провід-
увати маму з немовлям. Гостям готується частування, 
але гості, як правило, теж приходять не з порожніми 
руками, оскільки мамі не до кухонних справ. Гості, 
крім їжі, приносять ще подарунки немовляті. Мені 
приносили іграшки, одяг, різні засоби гігієни для но-
вонародженого, навіть памперси.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИ-
ЖИНИ»  Хрестила обох дітей я рано, на першому мі-
сяці життя, як і передбачено народною та церковною 
традицією. Мамі під час хрестин бути не можна, але я 
чула, що у деяких церквах, коли після пологів минуло 
більше 40 днів, мамі дозволяють бути присутньою під 
час обряду. [...] Запрошувала кумів одних і тих самих 
для обох дітей. Кум дарував хрестик і платив за обряд, 
кума приносила крижму – білу тканину, у яку заверта-

ють немовля у церкві під час хрестин. [...] Після хрес-
тин у церкві їхали додому на частування кумів і близь-
ких родичів. Чула, що у селах понині запрошують бабу, 
яка пригощає гостей кашею і солодощами, але у Черні-
гові я такого не зустрічала. [...] Коли святкували перше 
день народження дітей, то здійснювали пострижини. 
Хлопчика куми підстригали повністю, а донці тільки 
символічно навхрест зрізали пасмо волосся. Волосся 
це потім поклали у конверт, воно нині зберігається 
вдома. Кумам ми готували подарки. Кажуть, що треба 
щось, щоб було до тіла, – сорочку, постільну білизну, 
рушник чи ще щось. Крім того, нині на перший день 
народження дуже поширеним є проводити різні кон-
курси, у яких навіть бере участь іменинник. Так, перед 
дитиною на стіл викладають різні предмети: часник, 
який символізує здоров’я, шоколад  – солодке життя, 
ключі – добробут, клубок ниток – довге життя, гроші – 
багатство, ручку – розум, кільце – велике кохання. Що 
дитина обере, то на неї чекає у майбутньому. Можуть 
ще гості записувати на аркушах професії, а  дитина 
витягує: яку витягла – тим і стане у майбутньому. Ще 
проводили конкурс серед гостей, хто краще знає ди-
тину. Запитували, скільки важить дитина, коли про-
різався перший зуб, яка улюблена іграшка тощо. Ще 
багато є різних конкурсів, які нині дуже поширені. Але 
вони, як на мене, вже не є обрядом, скоріше, щоб роз-
важити гостей і щоб свято краще запам’яталося. Хоча, 
напевне, такі конкурси вже стають традицією. Як пра-
вило, хоч і не завжди, у місті перше день народження 
дитини відзначають більш урочисто, ніж подальші, за-
прошують більше гостей.

ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Володимирівка
Записала В. Курико 16 листопада 2013 р.  

у с. Володимирівка Городнянського р-ну 
Чернігівської обл.  

від Закружної Ніни Федотівни, 1940 р. н.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА 
КАША», ПЕРЕДАВАННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВІКНО  
Самимі важнимі уже були хресні. Їх вибирали очень 
вніматєльно, шоб дитя було щасливим. Треба, шоб 
хресна була уже замужня, а щє було хорашо, як она 
була беременна. [...] Усе виконувалось сувора. Дитя 
до хреста несли на праву руку и только. И шоб рядом 
було якесь оберег, може, чеснок чи сольки трошки. 
Дєтьонка клали на матеріал, шо хресні приносили. 
Як хлопчик, так держить і кум. Отак. А тади батюшка 
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вас там вадить буде... І ще клали у нас близь дєтьонка 
калину. Так батюшка водить круг стала, усе там мол-
віть. А батькам і не надо і єхать на хрещення. Мамка 
довжна дома усє готовить, єду подавать. Но силь-
но не разкошничали, іж хрестини були не для таго, 
шоб штани новиє показивать, там усє для дєтьонка 
було. Так, калі уже у воду помакав, тот рисує хрєщик 
на лобе, на пятках тоже. Ну, цє так кались було. Як 
хлопчик, дак несуть у вовтар, а дєвочку не несуть у 
вовтар. Там уже батюшка шо єму говорить, но куми 
туди нє зайдуть уже. Їм і нельзя знать, йон там уже 
шо каже. [...] Привезуть дадому и уже стречають із 
хлібом да солями. [...] І перед тим як ужє посєдали, 
так кругом стола носили, і баби нашиє там усє шось 
напевали. За стол садять, абедать ідьоте, і  там і па-
дарки дєтьонку дарять, і кумам дарять тоже. А рядом 
дєтьонка кладуть чи нож, чи шо остре, шоб на його і 
нє дивились узором поганим, и не зглазілі. [...] Пода-
дуть за столом кашу, бо єна ужє є сама важна. І коли 
єє уже падають, так уже скора усі стануть расходітся 
і беседи ужє поканчаються. Тож бралі горшок новий, 
токо новий, а можно і з діркай. Туди, хто мог, склада-
ли конфєти і іще шось і лавили кота, і тоже туда єго 
клали, і кум уже разбива єго на удачу для детьонка... 
Отаке... Горшок прямо на стол і там ужє і розбива-
ють. Хоть там більше і ради смехов горшок били той. 
[...] Як ото я була кумой у сім’є одной, так перед цим 
у них дєти умирали, так у окенцо дитя нам передава-
ли. Цеє я ото помню. 

с. Дроздовиця
Записав М. Пилипак 16 вересня 2009 р.  

у с. Дроздовиця Городнянського р-ну Чернігівської обл.  
від Бензі Тамари Василівни, 1938 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, СІЛЬСЬКИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ  
Я була вагітна із старшим хлопцем, дак я только двад-
цять [днів] побула в дєкрєтном. Вагітна не мала права 
брехати, красти, запічок у неї повинен бути чистий, 
шоб дитина не була соплива; воду як в колодці набра-
ла, не должна була з відра відлічать у колодязь воду, 
шоб дитина не була ляклива, шоб нє адлівалася вада! 
Бєрємєнной не можна було відказати, шоб миші не 
поїли збожжя всього, шо є. Вагітність не прихову-
вали – такого не було. [...] У нас священик був дуже 
прогресивний, у нього два сини були революціонери, 
один з них письменник – Дмитрій Петровський. Цей 
священик віддав свій будинок для Драздавицькой 
лікарні, був стаціонар, амбулаторія, а  я на пєчі дома 
раділась. 

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, «БА-
БИНА КАША», ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  А у нас була 
баба-повитуха, баба Ларчиха звалась. [...] Як дітя уже 
ж родіться, завуть пастаронню бабу, шоб паміла уже 
ж єго, пакупала дітя. Купала, то кідала всякі травкі, 
і  обов’язково шоб там був любісток, і  гроші кідалі, 
і  піро кідалі, шоб пісáла. [...] [Співали]: «Грімєла пє-
чєчка, грімєла, як цяя кашечка кіпєла», – а ззаду кашу 
нясуть, пританцовують і приспєвують, а тадє на сталє 
б’ють горщок, а тєпєр уже ж кашу нє варят, дак гастін-
ци. Кум далжон цей горщок із кашею аднять, а як про-
зіває, а  хто другий забере, дак кум далжон вікупіть. 
«Грємєла пєчєчка, грємєла, як цяя кашечка кєпєла...» 
[...] Як хотіли, так називали. 

ХРЕСТИНИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ  Кума на 
христини повинна принести адіялка чи палатєнце, 
чи падарак. В церкву нєслі хрістіть, то кума купляла 
мєні чи на плаття, чи матєр’ял, таді в церкві растілає 
на рукі, як поп пакупал, у цю матерію замотують. На 
закінчення хрестин бабу возять в тачці, цю, шо мила 
дітя в пєрший раз. Садят у тачку, накладуть туди кам-
нєй, крапіві, пасадят і в’язуть вздовж вуліци. Додо-
му її прівєзут, ана становіть гощєніє; або да магазина, 
дак возьмєт, вгощає. У нас були бабу Маринку пасаді-
лі в ночви і нєслі. [...] Мама дитини в церкву не йшла. 
Привезли з церкви і все. [...] І таді даю я кумам падар-
кі: кумє на плаття, а куму рубашку. Так і тєпєр же так. 
Куми пріхаділі с гастінцамі. Бєрється хустка і в хустку 
вмативається подарок і гастінци, а тади ж уже кума 
[хресна мама] тая дає падарак мєні [мамі дитини] і 
куму [з яким тримала дитину] – в знак пошани. Куми 
повинні зватися між собою на «Ви»! Обов’язково ста-
ралися, шоб дівчина першого похрестила хлопчика, 
так, шоб вийшла заміж. [Кумів] брали з родичів. Я не 
міняла, хрістілі і одного, і  другого ті самі. Як мерли 
дєті, то за кума звалі пєрших стрєчних. Таді ж не 
можна було [у церкві хрестити], дак мене пахрєстілі 
в хаті, а як діти мєрлі, дак такий був обичай: як хрис-
тить, то виходиш на вулицю, самого першого брали 
за кума. 

с. Макишин
Записав М. Пилипак 17 липня 2008 р.  

у с. Макишин Городнянського р-ну Чернігівської обл.  
від Сільчук Євдокії Кузьмівни, 1939 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ВИБІР 
ІМЕНІ ДИТИНИ  Як була бєрєменна, всьо рабіла в 
свікрухи. Нєльзя насіння лускать, шоб дітя нє слюні-
лося, мені покойна матка розказивала. [...] Яке купан-
ня? Жопку падміл, ізвіні за віражєннє, – да й спі, дітя! 
Льона повна пєч, повна на пєчи, а мєні трєба вдосвіта 
встать – патєрті цей льон, а таді на пєч разаслать да 
патрапать єго треплом. Я нічого хорошого не бачила. 
Я вам нічого не розкажу. Кидали любисток, череду – 
«вавчки» у нас називається в селі. Череда – дезінфікує! 
А зара, то врач сказала не купати, так – недільку-дві, 
а  то просто у воді криничній, але не кип’ятити  – не 
лішати дитину природного середовища! [...] Як хто на-
заве! Калісь же батюшка. Давніше називав батюшка.

КУМИ, ХРЕСТИНИ  Ну родічі чи падругі. Більше родє-
чєй! Пріносілі тади – тряпку яку, шоб дєтя держать. 
Ну полотєнце яке чи матерію. У  нас новий батюшка 
прийшов на пристол, то сказав, шо як одна дитина на-
родилася, то треба брати одних кумів, друга, то дру-
гих, третя – третіх, тих самих – не можна! Брали стріч-
них кумів. [...] На хрестини треба в першу чергу нести 
ту річ дитині, яка приносить здоров’я! Хліб, цукерки, 
солодощі, напитки, наїдки, жито, пшеницю, гречку, 
рис  – всі!!! З  пустими руками на христини ніхто не 
йде. Колись у нас носили на хрестини кісілі, галушки. 
Подарунки – сорочечки, натільний одяг. А ще в нас в 
Макішино обов’язково несуть подарунок мамі  – по-
роділлі – хустка. На хрестини йдеш – неси хоть шось, 
пачечку печенья, з пустими руками не йди! За хрести-
ни розраховується батько, не кум. Кум весь час у нас 
купляє хрестик. А  батьки дають соотвєтствєнно по-
дарки кумам. 

ГОРОДНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Хотівля
Записала О. Боряк 10 вересня 2009 р.  

у с. Хотівля Городнянського р-ну Чернігівської обл.  
від Яковенко Марії Іванівни, 1933 р. н. 

ВАГІТНА ЖІНКА  На жінку [казали] «бєрємена». Бєрє-
меним в празник нільзя нічого дєлать: ні шить, ні ру-
бать – нічого, такіх робот виконувати, шоб не отразі-
лося на дитяті. На пожар нільзя [дивитися], бо пятна 
красниє. Вагітной нє розрішали на похорон [іти], до 
церкви – можна.

БАБА-ПОВИТУХА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПУПОВИНА, ША-
НУВАННЯ БАБИ-ПОВИТУХИ  Била у нас бабка тут 
такая, бабушка-повітуха. Вона пріходіла і мила, і пє-
лєнала, і вже угощалі. Баба прібєралась, та, що пріхо-
діла, у  чисте і красіве. [...] Місто закопувалі в таком 
непроходному мєсте, на вуглу на якому, щоб собакі 
не ходілі. Як умре, висипали воду, як помиют, то на 
вугол, де ікони стоять, і  місто туди, шоб собаки не 
вирили. [...] Оце ж баба-повітуха пупок зав’язувала. 
І як одпадє, його ховалі, і тоді вже поже давалі дитя-
ті [розв’язувати]. [...] Не щитає повитуха, повитуха 
сама собє, вона ж ходила по людях, їй подаркі дава-
ли. Колісь же полотна давалі, мужчинам називалося 
«накрісло», а  жінкам «накрісліце». Чоловікам давали 
на клін – «накрісло», в кальсони вставляли, а жонці – 
больше кусок, мо’, на фвартух дадуть полотно. Як у 
баби тієї, що купала, є чоловік, дак давалі таке на каль-
сони «крісло» – якось там ушивали. А як уже нема в 
неї чоловіка, то, мо’, на фвартух давали – полотно на 
фвартух, чи, мо’, кофту, на юбку, як багатші. Повитусі 
щось давали. Може, ще колісь прийде. 

РОДИНИ, УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Тєпєрь 
уже, як роділось, но радіни, хрестини і навідування, 
толькі б причина була випівать. Казала мама: усімох 
поприходять – сім сестер да сєм чоловіков, да у каж-
ной одно і двоє дєтєй, і она, каже, в лоханю – зоветь-
ся «печеня»  – капуста, м’ясо, картошка, вариться, 
зовьотся у нас «печеня». Каже, млинцов понапікає з 
гречаної муки і сало понажарює, і ніколи не серди-
лась, що ми таким кублом хаділі. Радіни на завтра, як 
вона може подніматься. Теперь канфети [несуть], бу-
тилку. Може, колісь самогонку [брали]. Із приносами 
ходили. Я як народіла в бальніци, я не сім днів по-
була, болєй. У дєвочкі на груді такі квасолінки були, 
і мене як прівязлі уже, і таді вже неділя прийшла. Да 
я уже паднялась і пригатовілісь, і хресна моя сяя ж 
прішла прібранєнна, і пішла за бабу, бо вона ж купа-
ла дитя послє повитухи. На родіни обов’язково варе-
нікі. І баба ж приходіла до мене і приносіла варенікі 
з сиром або грушами. Як пуст, так із грушами, а як 
м’ясоїд – із сиром. І кашу ж бере, кашу на хрестіни 
точно. В лохань бере, до пари поклала шесть варени-
ків. Прийде, поставе і розв’яже хустку, щоб дитя би-
стрєй бігало. На грубу поставить, а тєпєрь на стол – 
щоб скорєй ходіло. Кашу ж пріносе, рисова, яка в 
кого була, і кутя. В кого яка була. Достаткі які були. 
І з пшона робілі, і з перловки товкли кутю. Товкли, 
посипали водою і товкли, пока лушпаєчки не обло-
жутся. А таді подсушат і варілі кашу – вкусна каша. 
Я  знаю, що, як пріходіла купать, і  варенікі, і  кашу 
пріносіла. І на хрестіни її із кумами садили, як хрес-
тіни справляли. Кашу просто їли [на родини]. Кашу 

послєднюю ставили і узвар хотівлянський. Спєвалі. 
«Веліке рости, і замуж, щоб ішла», – бажали. Родіни 
окремо справляли від купання. [...] Як хлопчика ро-
діт, то шесть неділь не должна із мужем спать. Жін-
ка не должна сношаться. Іде з дитцям, із хлопчиком, 
і батюшка забирає і кудись – у вовтар чи куди – ди-
тятко теє. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ  
Булі такі дерев’яні ночви, а були такіє і ладниє. Кидалі 
любистік, м’яту. Є така пісня:

Купала мене мати в любистіку [плаче]
І в холодній м’яті.
Да й просіла харошай долі 
Своєму дитяті...

Співали таку пісню, як голосістиє. Про долю були піс-
ні. Виливали [воду]. Коскі, як стригли, то під березу. 
І воду в таке мєсто хароше, щоб собакі не бєгалі. Мі-
ряють дитину – та, що купала, навхрест так якось. [...] 
Як первий раз пойде, то бери скорєє нож і дзьовбай – в 
хаті дов бали ножом, щоб бистрєй ходило і не падало. 

«НАЗНАЧЕНА БАБА»  А  бабу вибирали по уваженію, 
мою хресну звали «баба», і вона гостінца давала, раз 
покупала послє роддома. Та ж повитуха покупала і 
все. А тоді назначают бабу, і баба прийде, покупає, пе-
льонки приносить. Палянає, як покупає. Їй гастинець 
дадут, полотно давали. І на родіни вже не йшла. То вже 
друга баба. Бабу назначают, щоб не було менструації.

«БАБИНА КАША»  Баба ж – то законна каша, і хазяйка 
колі зваре. Доп’ют добре, і тоді іде, несе баба кашу, та, 
що варила. Нєсе, і ставляют на стол, і гроші кидают 
на тарілку, і  тоді хто вельми дає, бере той горшок і 
об стол стукає. Хто нє жадний. Гроші породіллі. По 
сто грам, а хто по кілограму – і хапають. Це ж колись 
не було, а тєпєрь разниє закускі. Ще ж садятся, ще ж 
жруть, випівают. Тєпєрь кажному тарілку. З  собою 
не забирали. Я  ж була бабою, а  баба подпіла трохи, 
а  тоді кашу принесла, поставілі, кашу розбили, а  я 
отключилась – добре, що близько. [Сміється.] Як хто 
з дітьми присунувся, давали і дітям. А тепер не водят, 
дітей мало. [Колись]: «Баба, неси кашу!» І  випівалі 
знову. Сміялись: «Ой, баба способна, кашу вкусну на-
варила». А яка вона вже була?! Похмелятся бігали до 
породіллі. 

ХРЕСТИНИ, КУМИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Тепер у тачку, 
да бабу до магазіна, да купляй знову магарич. На пер-
вий день. І на свадьбє так. А зімой у санках, і у балєю 
возят. Батька і кума, на весіллі. В 1975-х роках поча-
ли возити бабу. Коли на тачці [везли] і перевертали – 
до магазіна, і  шкандибай тоді назад. А  то і повєзут 
назад. Хто як упражняєтса. [...] А двоюродного брата 
кумом назначили. От зіма, мороз, завіруха такая ж, 
коньом їдуть – по родичі – хлопчика того ж хрестить. 
А  мама моя шутніца такая була: «Сергей, давай ми 
вєрнємось да скажем, що похрестілі». Такий мороз 
да така завірюха, через полє. А вон каже: «Ой кума, 
що ви говоріте?! Грех так! Поєхалі!» Я як роділа, дє-
вочка одна у мене, так уже вибірать кумов, тоді був 
учитель, а не випіть, нічого, а співав гарно. А матка: 
«Давай мого хресніка». І вон той чоловік, ми його ку-
мом взяли. [...] На хрестини йшли із пирогами, варє-
ніками, блинчиками, купляли в магазіні. В менє дє-
вочка роділась в дєкабре 1958-м году, сосєдєй звала. 
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І  сусідка прийшла, принесла тарєлочку макаронов. 
Раднєйшиє, може, і болє. І надо ж хліб нести. І мис-
ку з чимось. А  баба йшла з кашею, і  бере в миску, 
що хоче. І крупу всяку. Ідуть з мисками, з вузлами. 
Розв’язують усі, хто прийшов, ставлівают лавки. Всі 
розв’язуют, [щоб дитина ходила]. І  гроші кидают. 
З голими руками нє ходілі. Баба кашу і печене, і мука, 
хоче – нехай пече, хто що пече. І вареники, і сирники. 
Я ходіла по усяких гостях, то сирників мало пякуть. 
Тому я сама по собє знаю, із крохмалу вони твердо-
ватиє, а з мукою оні мягчайшиє. Малєнькій огоньок 
зробить. Дєфіцит був. Наче булочки, а у мене подга-
рят. І  крохмал, і  можна з мукою. Як на бєсєду  – як 
людей багато. От як свадьба одбула, на другу нєдєлю 
обізатєльно воділі на бєсєду: переодінутся в цигани і 
бігают, курей дєрут, да жарят, да парят. [...] Стрижки 
у год. Хресний стриг, а волосся ховаліся, мо’ под бе-
резу. Шоб коски росли.

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  На Різдво приходили до 
баби. Породілля приходила. І на Пасху. Як не до сєбє 
зовуть, то до баби ідуть. І діти ходили. На Миколу дєті 
приходять. Баба должна гроші дать. На зимового Ми-
колу. До нас переїхала сім’я з Запорожской області. 
Постукав до мене: «Бабушка, я вас поздравляю з днем 
Святого Миколи». У мене було щось, і дала гостинець. 
А мнє ніхто не давав. Бабі могли занести кутю, а мені 
не носили. Забулося, може. На Пасху йшли. Я ж вам 
кажу – тупота...

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Хрестіни, як слабеньке, то скоро. 
А так окрєпне, тоді христять. В то врем’я, матка моя 
завагітніла, і вже свадьба, а його в армію. І роділа хлоп-
чика – байстрюка. І в куми ніхто не хоче. Виходіть тая 
жєнщина, у якої вона жила, і каже, її звалі Сінклєта, 
і каже, а матка моя Тетянка: «Тетянка, ти б похрести-
ла хлопчика». А вона каже: «Пойду свекров попитаю». 
І она прийшла, а дід і каже: «Зовуть, так іді. Будєт льон 
у нас родіть, і не будь же дитяті нехрещеним». 

Записав С. Микитчук 10 вересня 2009 р.  
у с. Хотівля Городнянського р-ну Чернігівської обл.  

від Богми Ганни Іванівни, 1945 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, БАЖАНА СТАТЬ ДИТИНИ, ВИБІР 
ІМЕНІ ДИТИНИ  Буває так, шо і кушать вона нє так 
кушає, і  буває так, шо состояніє мєняєтся. Сєйчас 
я прімєрно своіх дєтєй [учу], і  мама колись у вєлі-
кіє празднікі нє работалі, а особєнно вагітні. Завтра 
празднік, називаєтся Іван Головосєк, так ето я чула, 
шо особєнно нада бєрєгтісь. Був случай такой, шо 
один чоловік не послухав жинки і рубав, і дитя на-
родилося – ручки нє було. В общем, я буду вам казать 
по своєм случаю. Примєрно, третю дочку я везла, 
йшла в роддом, стрєчала жінок пєрвих, вийдеш із-за 
хати – і кого встрєтіш, того і родіш. Я йшла у роддом 
і пєрвих стречала жінок. Вот на третєй дочке  – ето 
стопроцентний случай. Вишлі ми із двора і ідьот со-
сєдка, і  каже: «Что, мама, у  роддом ідьотє?» Ну, і  в 
чєтирі часа вєчєром дочь роділа. Ну, буває так, шо 
состояніє биває ілі... Как его правільно виразіться? 
Я, примєрно, одінаково ходіла, мнє било по полнотє 
одінаково, а то говорят, шо как находітся дєтьонок, 
ну, калєкі народжуются потому, что биває завісіт от 
состоянія жінки і чоловіка, як оні сєбя вєдут. Єслі 
оні кідаются в плахіє звичкі, і єслі, прімєрно, вагітну 

жінку он нє жалєл, а можєт і побіть, так тоже можєт 
родітся такой дєтьонок. Єсть такіє, кто стараєтся біть 
по тому мєсту, гдє находітся рєбйонок, всякоє же би-
ваєт. [...] [Кого в сім’ї більше чекають? Хлопчика чи 
дівчинку?] Смотря в якой сємьє, у  мєня одінаково 
ждалі пєрвого і второго. Обично ждут [хлопчика], 
особєнно папи, чтоб фамілія нє свєлась. [...] У мєня 
дєті названи по-старінному: Алєксандр, Міхаіл, Сє-
рьожа – ето старінноє, Вітя – Віктор старінноє. Да-
ріна, вот когда внучка роділась, сразу назвалі Даріна, 
ето же старінноє імя. [Які зараз імена дають дітям?] 
Ну, сєйчас багато і Каріна. [Хто частіше вибирає ім’я? 
Чоловік чи жінка?] Мєжду собой совєтуются. Дело в 
том, что у мєня чєтирі внука, два названи по сторонє 
зятя, а два – по нашей.

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ  Даже у мєня подруга била, 
долго нє імєла дєтєй, а потом пролєчилася і роділа до-
чку, а одна родствєніца, тоже долго нє било, так ор-
ганізм ісправився – трьох роділа, а є такіє случаї, что 
вобще нєт дєтєй: ілі он віноват, ілі она віновата. [Які 
способи лікування були в давнину?] Не могу сказать, 
потому что і нє слишала я, і нє пріходілось. 

ПОЛОГИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИ-
ТИНИ  Когда уже маме моей прішлось мєня ражать, 
тут по сосєдству жив Ребус Владімір Ніколаєвіч. Му-
жикі говорять: «Шо ти, Дєнь Побєди, а ти в больніцу 
повезеш женщіну?». А он говорит: «Вот ето будє по-
бєда, єслі я єє довєзу до Городні». І одвєз, і я роділа дє-
сятого мая, не дєвятого, а десятого. Он у мєня був, как 
кажуть по-старінному обичаю, крьосним. [...] Мєня 
мама рожала дома, дак прінімала бабушка. [Чи була 
така бабка, яка в жінок роди приймала?] Кажут, шо 
була у нас тут у сєлє. У нєє било понятіє прінять роди, 
но нє било за шо учиться. [...] У меня купала женщіна-
сосєдка. По старінному обичаю она у мєня називаєтся 
«баба моіх дєтєй». Нагрєла води, спєциальна посуда 
для дєтьонка. Пріносіть для новорождьоного пода-
рок. У мєня єсть у одной дочері, так єй ужє трідцать 
лєт, а подарок єщє єсть, забралі внучку в том подаркє 
з роддома.

РОДИНИ  [Чи провідують породіллю у лікарні?] Обич-
но відвідували, мєня так даже презідєнтом назива-
лі, багато пріходіло знайомих, багато родні, у  мєня 
большая родня  – шо с той сторони, шо с той. [Що 
вони приносили з собою?] Обично домашнєє варілі. 
У мєня, прімєрно, пєрвая дочь роділась, я роділа в во-
інской часті, так командір, когда я шла в отпуск так 
сказав, шо желаю вам родіть сначала няньку, а потом і 
ляльку, а у мєня получілось трі нянькі. Як третю дочку 
отдавала, дак всє на свадьбє поздравлялі єйо, жєлалі 
лапочку-внучку. Прімерно, як у мєня роділіся дочкі, 
дак на работє сразу, я робила у дєтском саду, бралі оді-
яло, ну а я знала, шо ето нє пройдєт так, угощенія уже 
брала. В одєялє за четирі рога бралі і гойдалі, ну а по-
том уже стол накривалі, а бивало, шо по-старінному 
замачівалі.

«БАБИНА КАША»  І когда вже крєстять рєбйонка, то она 
уже пріносіт кашу там, варєнікі відєлує такіє красіви. 
Кашу ложит у горщочок такий, гончарі дєлают із гліни 
такіє горщочки, туда вже кашу ложат, шо баба зваріть, 
і потом на столє так нємножка убєрут посуду, і тогда 
крєсний бєрьот і розбіваєт горщочек, такий обичай 
старінний, а потом же пробуют кашу бабіну.

ГОРОДНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ПОХРЕСТИНИ, «ПО-
СТРИЖИНИ»  [Кого беруть за кумів найчастіше?] 
Обично раньше у мєня так: хорошиє знайомиє, а тє-
пєр ставлят за кумов свідєтєлєй. Єсть такіє обичаї, шо 
двє пари кумов і две пари кума, получаєтся восємь чє-
ловєк. [Чи звертали увагу при виборі кумів на їх мате-
ріальне становище?] Нє-нє, обично ж берут як свідє-
тєлєй, так свідєтєлі ж молодиє. [Чи могли брати одних 
і тих кумів для кількох дітей?] Оно і положєно так, 
бєрут і другіх, но то наче обида какая. Говоріт: «Мєня 
вже нє взялі, помєнялі». [Чи вагітну жінку можна було 
брати в куми?] Нєльзя, єйо  – можна, но єслі она за-
пішєтся і будє кумою, а в церкву – нє положено. При-
мєрно, у нас у роду било, шо батьков нє било, так ви-
ращівалі дальше тьотя і хрещена. Є, є такіє случаї, шо 
хрещений [виховує], єслі нєкто нє забіраєт дєтєй. [...] 
Ну, єслі йдут обично, єслі нєсуть уже в церкву хрєс-
тіть, раньше запрєщалі, так єслі дівчіна, так бере кум, 
а  єслі мальчик  – так берьот зразу на рукі кума. [Що 
таке «крижмо»?] Нє, не чула. [...] Такіє тачєчкі єсть, са-
ділі на тачєчкі на еті і до магазіна, єсть і сєйчас такоє, 
так це дєда і бабушку возят, поздравляют. Можуть 
сосєді організовать. На свадьбє так тоже можуть хре-
щених повозіть на тачкє, а в ету тачку могут понала-
живать дров, потом заслать красіво. [...] [Коли перший 
раз стрижуть дитину?] Ну, як уже нємножка подросте. 
До года обично. Примєрно, у моіх дєтєй хранят [во-
лосся] дочері і сєйчас. Первий раз стрижєт крьосний, 
шоб, говорят, чи волоси рослі, чи густиє чтоб билі.

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  Уже как день рождения, 
она [хрещена] пріходіт, на Щедрівку, Паску, Рождє-
ство, Міколу. Хрещениє уже нєсут гостінци, а на Мі-
колу – хрестнікі должни обязательно ідті до хрещено-
го. «Николай-Николай, гостінци роздавай...» 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?», ЛЯКАННЯ ДІТЕЙ  Обич-
но кажут, что в капустє. А подростают дєті і говорят: 
«Ага, в капусте!..». Когда ідеш повз лікарню, а оні пла-
чуть...[...] Обично – бабай ілі баба-яга. Ми своіх нє пу-
галі, я єслі что, так: нє пойдєшь туда, нє буду ігратся с 
тобою, не купім ми того.

КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Карпилівка
Записала Л. Артюх 20 липня 1985 р.  

у с. Карпилівка Козелецького р-ну Чернігівської обл.  
від Прохоренко Меланії Петрівни, 1904 р. н.

ПОЛОГИ, ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), «БА-
БИНА КАША», ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Посила-
ють по бабу пупор’єзну. Не несе нічого, йде з порож-
німи руками. [...] Бабі на руки не зливала [породілля], 
а баба їй зливала, ослін поставить, діжу на неї, зверху 
хлібину, кругом порожеллю поводить три рази, а тоді 
руки зливають. Не дарували при цьому. [...] Несе на 
хрестини кашу, яку сама варила, з  пшона на молоці, 
з яйцями, сахаром. В горшочку. Хресний батько бив її 
на столі, тоді розбиту різали на кусочки, гроші за кашу 
клали всі запрошені. На дитину мама забирала. Бабу 
дарували потім, як додому йшла. Шутковали: спершу 
гарбузову [кашу] несла, щоб поддурити. [...] Купала ди-
тину, порожеллю [повитуха]. У купіль нічого не клала. 

РОДИНИ, ХРЕСТИНИ  Бабу питають, що вродилося. На 
одвєд ідуть. Тепер теж ходять на одвєд із мужиками, 
а раніше тільки жонки ́. Що в кого є, те й несуть: пан-
пушки з крохмалю (сир, оттушить, крохмаль, яйце, 
спекти). Кисіль з картопл[яного] крохмалю і ягод 
або молоко. Несли обов’язково хлібину, як і на ве-
сілля, на похорон не несуть обов’язково, але зносять 
їжу. Частує хазяїн, родич-мужик. Сміються з батька, 
шуткують. Батька присилюють пить: «Покажи путь, 
як водочку п’ють». Колись дзигликова чарочка була, 
маленька, а тепер стаканом п’ють. [...] Хресні з різних 
родів, двоюродних можна [брати], баба не ходила – за 
йменням ходила, хрестили у церкві тільки кум і кума. 
Тепер записують батьки рідні й хрещені.

с. Надинівка
Записала З. Гудченко в червні 2013 р.  

у с. Надинівка Козелецького р-ну Чернігівської обл.  
від Чередник Марії Артемівни, 1931 р. н. 

КОЛИСКА, КУМИ, «БАБИНА КАША», ХРЕСТИНИ  Ко-
лисочка колись висіла, прив’язувалась до потолка. Це 
ж тиї балки, і туда вже гвоздок. [...] В куми запрошу-
вали хто кого: хто своїх родичів, хто чужих. Я чула, як 
дитина боліє, то беруть стрічених кумів. [...] Варили 
[кашу на хрестини] і били горщок – кум бив горщок. 
Це вже останнє воно – пообідали, а тоді кашу. Не ри-
сова, а пшоняна, і це ж баба варила. Баба варить кашу, 
приносить, ставить на стіл, а кум уже горщок б’є. [...] 
На хрестини всякі страви варили: холодне, картошку, 
кисіль варили  – в  миски наливали. А  послє войни і 
налисники, і вареники – хто що зумів. Так, як і щас. 
У нас на похоронах так, наче на свадьбі. У мене род-
ственик у Жовтих Водах казав: «Там три страви: кар-
тошка, якіїсь пирожки, кампот і всьо».

КОРОПСЬКИЙ РАЙОН

с. Верба
Записала О. Боряк 18 вересня 2009 р.  

у с. Верба Коропського р-ну Чернігівської обл.  
від Остапенко Софії Петрівни, 1921 р. н.

ПОЛОГИ, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, 
РОДИНИ, ПУПОВИНА  Я  родила в 1956 р., уже була 
лікарня. Мене мама народила в селі, дома родила. Іще 
братів вдома родила. Ніхто не помагав, була [сусідка – 
повитуха], семеро дітей в її, то прийде – тьотка привела 
хлопца і води вже принесла! А  тепера, Господи Боже, 
тим жінкам! Колись умотаєш у полотняну пелюшку... 
Ой, було всього, трудненько жили. Я пошла замуж, ді-
тей хіба так нянчили, як тепер нянчать?! [...] Воду ви-
ливали куди попало. Місце закопають, де-небудь при-
тулить, ямочку викопає і прикопає на дворі, шоб не хо-
дить по їм. [...] Купала бабка, і така бабка була худюсень-
ка, а сім штук дітей було. Нічого не кидали, Боже спаси, 
нічогісенько в світі. Воду тепленьку насипеш, його туди 
в корито вмочуєш. [...] На родини ішли. Брали узелок 
якоїсь чи квасолі, чи хлібинку. Угощалі горілкою, у кого 
була, садяться ж одразу, я ж кажу, у мами родилось... 
Ой, худенько жили, ой, худенько! [...] Пупок зав’язуют, 
а колись, як дома родили, і пупок той лежить, пока од-
паде, і ховалі нащось, а нашо – не знаю. 
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«БАБИНА КАША»  Кашу варила кума чи баба. І ту кашу, 

як хрестини, поїдять усе, пообідають, а тоді ту кашу, 
горщок той – бох об стіл та розіб’ють. Каша та посипа-
лась, і беруть ту кашу ділять, і на кашу ту кидають гро-
шики. [Як не було грошей], роздере там якусь тряпку, 
новую ж ніхто не дере, стару, і тряпку дамо на кашу. 
Каша пшоняна, і маслиця кине, і сахарцу кидає, смач-
неньку кашу наварить. Хоть у кошолку поставить чи 
в платочок зав’яже. І ставить, де притулить, поки по-
їдять, а тоді як поїдять, кашу ту ставлять, і горшок тей 
кум або кума бере, і так гопне добре, і він розсипеться, 
і каша посипалась добре. І кашу ту їдять. 

ПОХРЕСТИНИ  Везли бабку у ночвах... Або в санки по-
садять і везуть бабу, а баба тая одкупляється, стано-
вить закуску і випивку ж. Везли, це було і на свадьбу. 
Зимою на санках. Або борону  – зачіплят мотузкою 
ломаку і тягнут, горілки вип’ють, на чогось посадят 
і тягнут. І  вони вже у неї вдома випивають. Нази-
валося «хрестини», на хрестинах бабу возили. Яких 
попало пісень співали. Не згадаю. Перекинут санкі, 
а тоді пудимут. Ой, було, і поднімут, і знову посадят, 
і додому везуть. Гульня яка, гульня, куди там казать! 
На другий день уже не збирались. А бабі [співають] – 
я вже не згадаю... [Інформаторка згадує фрагмент  
пісні]:

Куди бабу потарачилить
чи в ліс, чи в дуброву?
[На якусь] дорогу...

КУМИ, ХРЕСТИНИ, ПОХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  
Плачу я, плачу. Свекруха лаїться: «Ти сина мого за-
гониш через те дитятко». Ну, тепер годів два не було 
дітей, чи три не було? А тоді свекруха мені каже: «Те-
пер заберемініла, будеш до хреста, вийдете, будете іти 
і кого стрінете на дорозі, шоб стрічного, хоть куму, 
хоть кума, шоб дитятко вже жило». Дєвочка роділась, 
а тут сусідка бігає, бігає, кумою хоче. Тільки винесли, 
і вона вже біжить, дак взяли. І дєвочка давай рости, 
і  жива вона, в  Росії живе. Кума стрічного взяли. А 
тоді і хлопчик родився, і  один, і  другий. Дак цей же 
прийшов із армії, і машина вбила. [...] На хрестини іде 
кум – мужчина, і кума – жінка, і бабу ж беруть, і баба 
приходить.То хрестини справляли. Брали [в баби] і 
сусідку, і родичку – кого хочеш. Принесла пелюшечок, 
полотняні, полотно ж самі пряли і ткали, і хліб обіза-
тєльно, одну хлібину, а до попа несуть хрестить, так 
беруть дві, дві хлябіни беруть. [...] Везли бабу, пере-
кидали, але я вже того не застала. Куми возили, шоб 
кум могорич поставив, в ночви садять і везуть його, 
тарабанят по асфальту, а він накриває стол, общають-
ся, співают. У  ночви куфайку стару кинут, п’ять ра-
зів перекинут, і всі сміються – гульня така! Тепер уже 
не возять. Колись на борону, на колочки посадять – і 
тягнуть! Понапиваються і тягнуть. Бабу тягнули, щоб 
могорич ставила. [...] На пострижки йшли до рожа-
ниці, баба йшла і куми. І на пострижках давали бабі 
подарка – на юбку, чи шо, і хліб давали. На хрестинах 
давали подарка – то фартушок, то рушничок – калісь 
такі подарки були. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ», КАЛЕНДАРНІ ВІДВІД-
УВАННЯ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  Як баба ішла 
додому, давалі хлібинку бабі назад. А тоді же ж даро-
вали, як год вийде дитяті, тоді купляють подарок, чи 
на плаття, чи на юбку, чи платок такий ловкий, і тоді 

ув’язує два хліба у хустки, і подарок тій бабі, що ба-
біла, і кумі, і бабі, і куму – усім несли подарок за ди-
тятко. Через рік. Дві хлібини. [...]На Пасху йшли до 
неї [повитухи], брали паску, яйце, шо-небудь вкинеш. 
Кажуть, баба прийде, і  я пойду. А коли ніхто  – усяк 
було. І діти йшли: «Се ж моя баба – пойду, мені гости-
нець буде». Чи канфетка, чи пряник, чи яйцо яке – на 
Пасху. То біжить, бо чужа баба не дасть, а вже ж моя 
баба, яка мене бабила, то вона ж мене не оставляє – 
вона знає, що онучка прийде, і дасть гостинця уже, бо 
своя. [...] А у год уже несли пироги [кумам]. Хліба два, 
а назад не давала, хусточка їй залишалась. Не казали 
[чому], закон такий, обізательно несе.

ПЕРШИЙ КРОК ДИТИНИ, «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  
Як начне дитинка наче тупать ногами, я її гукаю: «Іди 
сюди, іди сюди». Так отак навхрест ножом почир-
каєш – пута розрізаєш, шоб хадило ніжками. У мене 
дочка, а в дочки внук і ходить в третій клас, і не ходив 
ногами. Казав: «Бабушка, мене повезуть, ніжки по-
ріжуть, я засну там». [...] «Не обманюйте, в больниці 
діти не продаються»,  – дітям казали, що в больниці 
купили.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  Колись моя матка роділа братика, 
да до попа. Принесли від хреста та посіли їсти. Їсти – 
поїли, а  воно вмерло. Уже похрищене. Так носили 
на могилки його ховать. У  мене первеньке дитятко 
вмерло, дві неділі пожив і вмер, хрищеним малесень-
ким колись хрестили. У має матки було шестеро ді-
тей, так троє вмерло, а троє живих. Де ховали? У таке 
містечко, щоб не ходили люди. Як неживе повигали 
[витягували], так в садочок заховали, і  хрестика не 
ставили. Тільки, щоб батюшка хрестив. Ніякого іме-
ні не давали, умер  – і заховають. І  мене первеньке 
дитя, хлопчик пожив дві неділі і вмер, наче чорна 
якась болєзнь напала на нього, і свекруха мені каже: 
«Піди назбирай на дровах воробейки [послід гороб-
ців ?], що плигають, скачуть,  – птички  – назбирай 
тих кізячків і напий його, болєзнь чорна». Я пошла 
назбирала, насушила там, пом’яла, а  його наче так 
ухватить – ее-хх, і неживий зробиться, мовчить, мов-
чить, неживий  – у колисочці, а  тоді одійде. Дві не-
дільки пожило і вмерло. 

Записав С. Микитчук 18 вересня 2009 р.  
у с. Верба Коропського р-ну  

Чернігівської обл.  
від Циган Любові Іванівни, 1923 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, «БАБИНА КАША», ПЕРШЕ КУ-
ПАННЯ ДИТИНИ  [Хто у жінок приймав пологи?] Ба-
би-повитухи, спеціальна баба, і вже приходить вона, 
і  пуп зав’яже. [Чи багато таких баб було у селі?] Ні. 
Одна по всім селу не була, а на кожнім же кутку. У нас 
була баба Морозиха, нас п’ятеро було – всіх нас при-
ймала. [...] Варили, варила кашу, і  тоді ж уже ділили 
кашу цю. Хто брав же кашу, і кидали потроху грошей 
уже. У горщику глиняному, і  горщок той розбивали. 
Хресний же розбиває  – стукає об стіл і розбиває ту 
кашу, і  тоді вже черепочки тіє кладуть, і  подносять, 
кожний бере кусочок, ну і кладуть же гроші. А тепер 
уже придурювалися оце посліднє врємя, так черепок, 
смотря який, і  тоді наливає горілку, і  з того черепка 
уже ж частують. Тепер уже не носять і кашу. [...] [Що 
робили з водою із першої купелі?] Виливали.

КОРОПСЬКИЙ  РАЙОН
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ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИ-
РОГИ», «ПОСТРИЖИНИ»  [Коли хрестили дитину?] 
Хто як придумає. Коли я родилась, то щось дорого у 
церкві брали, так мене вісім год не було. В общем, як 
оженились мої батьки, то мене вісім год не було, я на-
родилась пєрвая, так мене перехрестили і казали, от я 
забула, скільки багатенно пудов жита оддали, а Катя 
полгода була нехрещена поки вже стали дешевше 
брать. У мене брат родивсь, і тоді слабенький такий, 
і на третій день уже баба прийшла ж уже, сусідка, і: 
«Понесемо хрестить, шоб не вмерло нехрещене». Но 
оно й умерло. А оце мой син родився у сім місяцьов, 
весь у ваті, так хрестили неділь через дві, батюшка 
купає, а  то так тут подняв вату. [...] [Скільки кумів 
у вас беруть?] Кум і кума, хресний і хресна уже. [Чи 
одних кумів брали до всіх дітей?] Ні, не одних. Хто 
як хоче. [Кого частіше брали?] Хто сусідку взяв, хто 
подругу якусь, а хто родичів, хто своїх сестер брав. 
Найбільш брали сестер там, братів. [...] На хрести-
ни несли ж їй [бабі] пироги вже: їй несли подарок, 
хлібину і щось уже там. І вона ж уже несе і хрестить. 
Баба, хресний і хресна  – троє несуть хрестить. [...] 
[Коли перший раз стригли дитину?] У  год хресний 
[стриже]. [Що робили з тим волоссям?] Спалить да й 
усе. Смотря, у кого ж яке волосся. Палили, шоб від-
ьма не навела. 

КОРЮКІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Тютюнниця
Записала Л. Артюх 27 липня 1985 р.  

у с. Тютюнниця Корюківського р-ну Чернігівської обл.  
від Васько Проні Гаврилівни, 1913 [?] р. н.

РОДИНИ, ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Молодиці йдуть. Му-
жики теж ідуть, раньше не ходили. Несуть яєшню, 
пряники, коржики, вергунчики і матерію на пельо-
ночки. Хазяїн вгощає. Буває, що поштують, а  буває, 
що шуткують: вареник, гірким начинений, дають 
йому, «бо матці боліло, а ти не терпів, то терпи тепер». 
[...] Як нема молока в породіллі, то з криниці до сход 
сонця од себе воду набрать, дати напиться породіллі, 
і молоко прибуде.

КУМИ, «БАБИНА КАША», ХРЕСТИНИ, «ПОСТРИЖИ-
НИ»  Стрічних кумов брали, коли діти перші вмира-
ли – помогало. [...] Баба на «хре ́сьбини» варить кашу. 
Кум розбиває горшок, каша виросте, а стоїть, бо круто 
зварена на яйцях. Горілку п’ють жінки тими черепка-
ми, щоб животи у женщин не боліли, щоб родили лег-
ко. Кашу їдять, требують гроші – малому на люльку. 
Колишать батька, діда, бабу на по ́стілці, бабу пупову. 
Баба вгощає. Кашу й їдять, і  діткам несуть. Бабі да-
вали три пироги і полотно, тепер матерію чи платки. 
[...] На хресьбинах теж кисіль останній «разоритель»: 
«Як кисель на стол, так і душа под стол». [...] Куми і 
до церкви несуть хліб, хрестик, крижмо. Хліб – попо-
ві. Як додому принесуть дитя, на поріг не кладуть. На 
подушку кладуть, щоб великий ріс, щасливий був. [...] 
Стригти – «постри́жки», коли год дитині. Кум, хрес-
ний батько, стригтиме. Обідають, гуляють, печуть 
іменинний пиріг і раньше пекли. Просто пиріг.

МЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Величківка
Записала О. Боряк 12 вересня 2009 р.  

у с. Величківка Менського р-ну  
Чернігівської обл.  

від Кристинської Ликерії Павлівни, 1924 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Беременій нельзя у людей нічого крас-
ти, і вишні не можна красти, нельзя нічого чужого у 
людей красти, бо дитяті буде. На похорон ходили  – 
нічого. Бач, воно страшно, [як пожежа]. У празники 
нільзя нічого [робить]. У мене мати померла 1968-ом 
году, і я на хвермє робила, дак празников у мене так не 
було, щоб справлять за кожним, на работі і на работі. 
Як мати вмерла, а вона ж знала празники, а я не знаю, 
дак я взяла календар і кажний день писала празники, 
і цей календар у мене і тепер є з 1969-го году. І я тепер 
переписую, одриваю і бачу. 

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Я сама 
з бабкою родила у 1943-му. Саме как раз прийшов 
фронт, і  у нас поставили комп’ютер [рацію] в хаті. 
Наші уже отступали, сказали, що робітє окопи, і у нас 
тут у городі викопали ямку, закрили зверху, а я уже у 
положенії була. Лежу коло окопа того, ідут німці го-
родом, уже отступали вони, ідуть німці два, і  так на 
мене глянули і пошли, мене не тронули. Уже як наші 
прийшли і оце поставили комп’ютер [рацію], уже пе-
редавали, що тут робиться, так у нашій хаті, а я долж-
на родить, так вони тоді поставили одного вартового, 
шоб ніхто не заходив, шоб я роділа дитя, шоб не за-
ходили, а я на печі лежу [...] Мати тоді була і сосєдка, 
материна сестра. Вони пуповину зав’язали льоном, 
«щи́сток» [місце] вони і сказали, а я не знаю, де [діли], 
а пуповину, тоді була столя, і накладалася доска, а тоді 
друга доска, і там були промежуточок, і мені сказали, 
щоб туди положила пуповину, вони зав’язали, вони 
самі. Моя мама ходила по людях, її, як хто родить, 
то звали. Це вже вона позвала, щоб друга баба була, 
сусєдка. Все робили, моя ж мати все знала. [...] Я шо? 
Дев’ятнадцять год мені, я грудьми годувала год і чоти-
ри місяці, поки не пішов. І на роботу ходила у колгосп, 
а мати його нянчила. 

РОДИНИ,  Прийшли сусєди всі на родини, за столом 
сиділи. [Хто йшов], вареники наліпять, кисілю по-
сного зварить або ягод і крохмалом заварить, і білий 
кисіль – молоко, а тоді крохмалом заварювали. Пекли 
білий хліб, пироги. Яйця – не знаю. Вареники із ма-
ком і сиром, і пироги, я люблю і тепер. Я хочу пирогов 
з маком, те, шо продається, – його машиною [труть], 
і він не м’який. Я куплю, коли потрусять трохи, та й 
все, а ложу ложкою. Як баба побула на родинах, так 
єй давали якусь там скатертину чи рушничок. Треба 
було їй давать. Вона, може, шось і взяла, бо без нічо-
го – не теє, може, і взяла, не буду казать, мати щось 
давала їй. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Тут церква була, де 
тепер клуб, а тоді як прийшли німці у село до нас, тоді 
открилі церкву, і правилось. Як я народила сина, то я 
ходила в церкву і вводилась. Батюшка взяв хлопчика 
мого і водив у вовтар, вводилась я. [...] І в церкву обі-
затєльно уводилася. Не всі вводяться, тепер ніхто не 
вводиться, а так ловко. До шести неділь мені в церк-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



451
ву нільзя було ходить, шість неділь – тоді можна, так 
батюшка так ловко – я положила рушничок і дитятко 
положила перед вовтарем, батюшка взяв і одньос у 
вовтар, а дєвочкі не несе. 

ХРЕСТИНИ  Уже тоді мати моя ходила, так же звали, 
так вона пошла, таді її садять на возик і везуть додо-
му. Од того, де народжений, до її дому, і вона тут вже 
вгощає їх. Возили так мою матір. Вона вже трошки їм 
дасть щось, і вони поїхали. Це хрестини. І бабу вози-
ли. Це вже давно, давно було, я родила, то ще возили. 
[...] На хрестини теж брали вареники. Уже мати при-
готовляла захолод чи жарила м’ясо, куриця і пироги 
обізательно. Гроші кидали: чарку піднесли, і людина 
кидає гроші дитяті, шо купить, тоді і магазинів не 
було багато. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  Як уже шість неділь, тоді 
пироги носили [повитусі] обізатєльно. Наліпить пи-
роги із начинкою, і  там кисіль молошний чи який 
(така мода була), кисіль носить і рушничок, чи щось 
таке носили. Пиріжки із сиром, ягодами, тоді варенє... 
якось не було сахару, і не варили так. Скільки покла-
дуть, точно не знаю. У хустку зав’язували, у мене тка-
на хустка і тепер є. Породілля йшла до баби, ходили 
всі, у кого шо є. Баба знає, і скажуть, і вона приходить. 
За стол садиться, вип’ють, закусять, посидять і все. 
На стол – і ці пироги, їли їх, назад, мо’, і не давали, не 
знаю. [Пироги] обізатєльно носили. Тоді клубов таких 
не було, а старинниє развлєчєнія – всєгда. Особєнно, 
як народиться, маму звали на рождєніє. 

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  [Відвідували] на Пасху, 
на щедрованіє до своїх ходили. Так і так було: і баба 
приходила, і дітки бігали. Баба який пирожок прино-
сила, сама спече. Принесе, скільки принесе, і яйце яке, 
шо є. Дєті могли побіжать за гостинцями, щось дасть 
їм, а  на Пасху  – хто до кого. Паски возьме, що при-
готовіт, і  в гості ходить, крашанки давали, я  і тепер 
у цибулі крашу, пара яєць  – пара єсть пара. Ходили 
до баби погостіть, побуть. На празники – Рождество, 
Пасху – на другий день, на первий день не ходили, та-
кий закон був церковний. 

Записав С. Микитчук 12 вересня 2009 р.  
у с. Величківка Менського р-ну  

Чернігівської обл.  
від Наєнко Галини Іванівни, 1922 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Так у 
больниці ж були акушерки, а  до больниці дома. Але 
все одно були дохтора. Були бабки, були тїї акушерки 
по домах. [Як називали тих бабок?] Ну, там бабки тай 
усе. Я не знаю. Я двоє народила дома, ну, всьо ровно 
больниця була, визивала дохтора. Ну, тоді декретно-
го не давали. [...] Як народила, так і мили. Купала чи 
баба, чи мати. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Хрес-
тили – як хто. Я своїх хрестила у шість місяцев. Дома у 
попа хрестили.[...] [Скільки кумів брали?] Кума і куму. 
Друзєй брали по своїм годах, а хто бере і молодших. 
Це так: як хто хоче. Це вже – як хто хоче. Я брала од-
них. [Чи мали куми якісь зобов’язання перед дити-
ною?] Не знаю. [Чи провідували куми потім дітей?] 
Аякже. Приходили, одвідували. Було таке трохи. [...] 
У год [стригли], а те волосся ховали.

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Грем’яч
Записав С. Микитчук 17 вересня 2009 р. 

 у с. Грем’яч Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.  
від Бодай Марії Гнатівни, 1930 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, РО-
ДИНИ  [Хто раніше приймав пологи?] Бабка була на 
уліце  – бабка-повітуха, «бабуся» назівалася. Єє ува-
жалі, она ходіла прінімать роди, как акушерка била, 
как сестра, і звалі єє уже, давалі єй уже тога полотна 
мєтр. На крістіни бабку тую звалі. Бралі кумовйов і 
бабу ту звалі, она на почотном мєстє була, і на свадьбу 
даже звалі. [На хрестинах] нічого вона не мала [ро-
бити], її просто угощали. [...] Купалі, в чєрєдє купалі, 
шоб нє било всякой болєзні, як дєзінфєкція. Купєль і 
всьо, вилівалі воду в опридільонне місто, такоє, шоб 
люді нє ходілі, тогда же било суєвєрія, билі вєдьми, 
билі гадалкі, нагаварівалі. [...] [Чи провідували жінку, 
яка народила?] Родічі ходілі. [Що вони брали з собою 
на провідини?] Шо у кого було: хлєбіну, кусок полотна 
прінєсуть.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, «ПОСТРИЖИНИ»  Хрес-
тілі і у шесть нєдєль, і  як толькі родіться, як слабоє 
дітя. Через шесть нєдєль носілі в церкву, шесть нєдєль 
нєльзя било спать с мужиком, і  шоб чіста була. Вот 
ето шесть нєдєль, ідут у церкву, там батюшка ложит 
того малого на порог кудась, тогда уже молитву тую 
узялі, тогда і крестілі через шесть нєдєль. [...] [Скільки 
кумів у вас брали?] Два  – кума і кум. Єслі большой 
род – родічєй бралі, малий род – хороших знакомих. 
Була в нас мода – одних брали, разних брали, ну, рєд-
ко. Буває такоє, шо посердяться с тємі кумами, дру-
гіх бралі. [Які обов’язки мали куми перед дитиною?] 
Юрідіческі до не малі, но так... Похрєстніку то яйцо 
на Паску дасть, інтєрєсно ж било. [...] Як год, то ви-
рєзалі на головє хрест і хранілі той волос, ну, так по-
хрістіанскому обичаю.

АБОРТ  [Чи робили баби-повитухи аборти?] Билі такіє 
баби, оні закладивалі там корні, но ето рєдко било, 
а ета ж баба, она уже начебто брала гріх на сєбя. У нас 
била баба, сєбє дєлала і людям дєлала, і дєлала ето до 
тєх пор, пока нє посаділі, дєсять годов далі, до войни 
дєлала сосєдкє – і она умєрла.

НОСІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Мрин
Записала С. Маховська 2 липня 2010 р. 

 у с. Мрин Носівського р-ну  
Чернігівської обл.  

від Бойко Ганни Павлівни (Б. Г.), 1927 р. н.,  
та Смик Катерини Степанівни (С. К.), 1939 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА, КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СІМ’Ї, ВИБІР 
ІМЕНІ ДИТИНИ  Б.  Г.:  Ну да. Це самі знали. Це ж 
вони тепер такі, обряд такий, шо вони самі знають. 
У празник не роби нічого. [...] С. К.: Ні, у нас невеликі. 
Це четверо, п’ятеро саме більше. Б.  Г.:  В  моєї матері 

НОСІВСЬКИЙ  РАЙОН
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п’ятеро було, дак умерли троє. Мерли, мерли, мерли. 
А осталися троє, народився брат [19]25-го году. А тоді 
я, з  [19]27-го, а  тоді вже одна дівчина вмерла, Галя. 
[Скільки у Вас правнуків, онуків?] Онуків  – десять, 
а правнуков – восємнадцять. І ще ж не всі замужем. 
[...] Б. Г.: А мати... люди посовітували, шоб не мерли 
діти, шоб назвали тим іменем, яке вмерло дитя. Мене 
мати назвала, і оце я одна вижила. Так, люди посовіту-
вали, шо назви тим, шо вмерла, Галею назви, яка вмер-
ла, буде жить. І я от 83 годи вже живу. І сама осталась 
же менша. Одна дівчина як лаяла, мати кляла, як лая-
ла: «Ти нарошно мене назвала Надією, шоб я вмерла». 
А я тій бабі кажу: «Скажи Наді, шо нехай не вірить ні-
кому. Моя мати мене назвала, дак казала, шоб жили». 
Так і живуть. Бог його знає, тоді ж двадцять п’ятий год 
був, дак. Год, три, як чотири, п’ятий – і всьо. І мруть, 
і мруть, і мруть... Я оце скільки знаю, церковного не 
давали. А  так самі, знаєте, як родилося перед яким 
празником, дак називають. Так і тепер – хто на який 
празник. Імена бачу всьо давнії називають: то Андрії, 
то Романи, то таких – не добереш. Катерини, Гальки 
були. Катерини були усе такі. А тепер мало вже таких. 
Ні, є Катя он у них, правнучка Катя. Є і Галі. Є й Галі. 
І Даша. Даша сейчас у єї, Таня. А поширені оце були: 
Галька, Катерини, Маньки. Марія – дак Манька колись 
звали. Чула таке? У  нас Манька. Тоді, як уже пошла 
више і више, стала Марія, або Маруся. А так Манькою 
була. Мати Манькою називала.

ПОЛОГИ, ПУПОВИНА, РОДИНИ  Б.  Г.:  Уже ж, як ми 
були, дак уже в лікарні [народжували]. Уже в лікар-
нях, еге. А мо[же], хто й сам. В нас дохтор такий був, 
шо він зразу послє войни. І  до войни він був і по-
слє войни. Була больниця така, шо були. Роддом був. 
Мо[же], хто й дома – це таке. І дома вродить, а мо[же] 
й серед дороги. Було. Одна там у нас, подруга моя, 
так і не дойшла, недалеко там у кущах до больни-
ці. З  чоловіком ішли, обмотали в сорочку, зняли і 
принесли вже в больницю. [...] [Що робили з дитя-
чою пуповиною?] Б.  Г.:  Не знаю, оцього я не знаю. 
С. К.: А тепер Оксана оце той... Зберігає. Б. Г.: Од ба-
чиш. С. К.: А для чого? Оце в перший клас піде, дак 
перед школою пуповину вона має розв’язати. Б. Г.: Ум 
буде значить. Розумна буде. Зараз, еге. Це же онуки її 
правнуків. С. К.: Онука зберігала, а правнучата тепер 
підуть. Дак оце ж і розв’язують. Гарно шоб вчились, 
шоб розум був. [...] Б. Г.: Колись не знаю. А ходили 
ж провідувати все одно. Ходила, я  знаю, і  мати по-
койна шо ходила. Або народила як не в лікарні, ідуть  
провідувати.

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Б. Г.: Ну да. Та це шість 
неділь, кажуть. І тоді, якщо в церкві он є, по-старому 
режиму вводяться. В  церкву вводяться. Після шести 
неділь в церкву вносять. Як хлопчик, батюшка в олтар 
вносить, кругом олтаря обносить. А  як дівчинка, дак 
в олтар – Боже сохрани! Положе оце коло олтаря. Оце 
буде в нас в неділю вводиться одна. Еге, введення. У нас 
каж[уть] «вводиться», «буде вводиться». Лункі Бойчихи 
там Оксана, у неділю були в церкві, а вона з батюшкою 
так довго, так довго балакала. «А що ж, – каже батюш-
ка, – уже ж похрестили, що ж ше?» – «А вводиться?» – 
каже. Еге, еге. Хлопчик є хлопчик. Бере його на руки 
і вносить в олтар, бо в олтар ніхто не входить, кромє 
мужчини. Мужчину можна, а женщину не можна, Боже 
сохрани! Так хлопчика він вносить в олтар, кругом ол-

тара обносить. А дівчинку – ні, тільки під олтаром по-
ложить на платочку, лежить. У руки бере.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «ПОСТРИЖИНИ»  
Б. Г.:  І раніше ми знаєм. Ну, самі батьки. С. К.: Своїх, 
у них свої друззя. Б. Г.: Які хочуть, беруть своїх. Рідні 
сестри. Я  знаю, в  мене хрещена була рідна материна 
сестра колись. Материної сестри чоловік – хрещений. 
Отакеє. А тепер воно вже, ну. Друззя тепер наібольше 
все. Самі вибирають. [Чи брали одних хрещених для 
всіх дітей, чи для кожної дитини різні?] Б. Г.: Хто як хо-
тів. Хто як хотів. Єсть і для кожної. От у Лідки твоєї, 
должно, кожним дітям отдєльна хрещена? Отдєльна. 
А  є і такі, шо. Де моя Надя хрестила, дак хлопчика і 
дівчинку. Обом вона хрещеная. Багато є. Хто як хоче, 
хто як хоче. Шоб більше родні було, дак... [...] [Хто три-
має дитину на руках під час хрещення? Хрещений чи 
хрещена?] Б. Г.: І тому дає, і тому, должно, дає. С. К.: Як 
дівчинка, сперва жінка, а  тоді вже хрещений. А  як 
хлопчик – дак наоборот. Візьме на руки отако, поливає. 
Б. Г.: Наташу на дому в тебе хрестили? В тебе дома хрес-
тили, не в церкві. Дак у тебе дома ти шо, забула? Дак, од-
верни Господи, батюшка ж цей. С. К.: А не Катю? Катю. 
Б. Г.: От попитай когось. [...] Б. Г.: У рік. Вдома, вдома. Де 
живе, там і стригли. Навхрест [стрижуть]. С. К.: Збері-
гають [волосся]. Під яблуню закопують. Щоб кучерява 
була. Б. Г.: А воно нема ні одного кучерявого. С. К.: Юля 
як була кучерява, дак осталася кучерява. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  С.  К.:  Було, і  тепер [є]. Як не 
спить, ідуть, шоб спала. Од переляку. Да, перелякаєть-
ся дитина. Б.  Г.:  Є, є  бабки-шептухи. Кажуть, є і злі. 
Тільки ж ми не знаєм хто. А кажуть, є і на зло поро-
блюють все. Бог його знає. Роблять од усього, а вилі-
кувать трудно. А лікувать тоді трудно. 

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР  Б.  Г.:  Ой, я, мо[же], забула. 
С. К.: Та й дитину колихать?.. Б. Г.: Еге, еге. Я оце було 
як Юлю да Юру, пойдуть куди гулять, на мене поки-
нуть. Рідна сусідка там. Ото Юлю, Юру на мене покла-
дуть, а  вони: «Бабо, співай котика!». Кажу: «Да я не 
знаю, надоїв мені оцей котик ваш!». Ну, сідаю, лягаю, 
обіймає їх там і котика їм співаю: 

– Не ходи, кицю, по водицю,
Бо упадеш у криницю.
Пішла киця по водицю –
Та й упала у криницю.
Пішов котик рятувати –
Уже киці не видати.
Витяг кицю за ушко,
Положив на сухо. 
– Лежи, кицю, тута,
А я піду знайду прута.
Поки прута ізнайшов,
Уже киці не знайшов. 

Уже киця висох і побіг, утік. Оце надоїло бабі.

С. К.: Не ходи, котик, кругом хати,
Не буди малого дитяти. 
Бо дитя хоче спати, 
Я буду його колихати.

Б. Г.: Дак іще якусь знала. Як почнуть, дак так надоїда. 
Кажу: «Як мені надоїв з тими піснями». Співай же тоді 
сяк-так, сяк-так! Як зуміла сама:

Прийде сіренький вовчок,
Хватить Юру за бочок.
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с. Манжосівка
Записали З. Гудченко та Н. Романович 20 червня 1995 р. 

у с. Манжосівка Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  
від Івахненко Варвари Юхимівни, 1920 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  [Яких заборон повинна була дотриму-
ватись вагітна жінка?] Ніхто тоді не понімав. Я сама 
родила дівчат [близнят] і до самого краю ходила на 
роботу. [Чи була у вас заборона дивитись на вогонь?] 
Це було. [Що вагітна не повинна була робить?] Ні, 
особенно в празники, або отаке, шоб іти по дорозі та 
вирвать ягоду яку чи шо, Боже сохрани, це не можна. 
Того, шо ізлякається, і схватить одразу за шо-небудь, 
і там образується та ягодка. Жінка була вагітна, і шо 
вона у празники шила чобот, то в дитини  – щітка 
на лобі, аж волохи стирчали (зробили їй операцію). 
Плямкать по дорозі не можна ходить, бо буде кричать 
дитина. [Чи можна було вагітній відмовити, коли вона 
щось просить?] Нє, Боже сохрани, якшо буде просить, 
віддай посліднє, бо миль поїсть усе чисто, а якшо не 
даси... Ось слухайте мене. Вийшла вона і кинь за нею 
тряпку або води лини ще, ото дай і ще лини, ото об-
ряд такий, щоб вона не бачила. Позаду неї лини води, 
бо миль поїсть, миль поїсть одежу. А тепер і вагітних 
нема, а миль поїла платочки.

БАБА-ПОВИТУХА, ПУПОВИНА, ПЕРШЕ КУПАННЯ 
ДИТИНИ, КОЛИСКА  [Як називали жінку, що допома-
гала при родах?] Бог його зна. [...] Було, кажуть, у ло-
ханку лили воду і садовили туди вагітну жинку, щоб 
швидше родила. Лоханка – для корови, дерев’яна. [...] 
[Чим зав’язували раніше пупа дитині?] Коноплями. Не 
нитки, а волосинки. Перве не бинтами, а коноплями. 
[...] Обічно [брали] воду, а як уже чимось больний, дак 
варили зілля. Товстушка – таке зілля низеньке росте, 
а тоді попил [попіл] і спускали, ото закип’ятить воду 
і попилу насипа, закипить, тоді воно встоїться, і  ото 
зливали отуєю водичкою, і купали. [А куди виливали 
воду після купання?] Десь у глихий конець, шоб люди 
не топтали, даже і під ворота, отуда, де стовп стоїть, 
туди виливали, бо дитина буде боліть. [...] [Що клали в 
колисочку?] Із сіна матрас і подушечку з пір’я. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ, РОДИНИ  До церкви 
дітей несуть у сорок днів, «на вводини» звалося. Коли 
дитині шість неділь, тоді несуть до церкви, підходять 
до вівтаря тая жінка, туда єй не розрішають входить, 
батюшка бере дитину і кладе на порозі в вівтар, куди 
входить, і  там молитву йому читає. [...] [З  чим при-
ходили перший раз до породіллі?] Булочку чи що 
[брали]. Може окраєць хліба принести. І главно було 
йдуть, мені аж чудно: чому не брать цілу хлібину? Ні, 
треба окраєць. Не знаю чого.

КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ  [У куми кого 
запрошували?] Родичів. [Чи брали стрічених кумів?] 
Ні, не було такого. Я читала в книжці. [...] [Хто до церк-
ви йшов хрестить дитину?] Батьки не ходили, такий за-
кон, куми самі. [Що в церкві роблять ті куми?] Держать, 
я була в кумах, зразу кума держить, батюшка бере, ку-
мові передає – по черзі. [...] [Як з церкви куми поверта-
ються, то що тоді?] Гуляють христини. [Чи варили на 
хрестини спеціальну кашу?] Ні, обично, таке як і всі – 
картопля, капуста там, риба, там і ще шось таке.

НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ  [Чи був у Вас звичай поминати по-
мерлих в четвер після Трійці?] Ні, то, которі дітки не-
хрещені, дак оце тоді поминали. Ну, от умерло ново-
рождьоне, у четверг – то Русальчин великдень.

с. Смош
Записано 14 липня 1992 р.  

у с. Смош Прилуцького р-ну Чернігівської обл.   
від Задорожко Катерини Дмитрівни, 1923 р. н.

РОДИНИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, 
ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ, НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ, АБОРТ  
Приходять знакомі, родня, несуть подаркі і вареники 
варять, несуть, хліб несуть. [...] В купіль щебрець кла-
дуть. [...] Як хрестять дитину, то кума [бере] крижмо, 
подарок – кум. [...] Як випинається дитина і кричить, 
то це на неї попав волос, це як вагітна торкнеться кота 
чи собаку, чи худобу, то купать в попелі просіяному. 
На ночви кладуть коромисло і потім на пелюшку. 
Дев’ять раз кидають попелу через те коромисло і ку-
пають, то аж таке, наче м’яч з волосу скачений. А як 
сухоти, то купіль виливають під калину, та калина 
всохне, а  дитина буде поправлятись. Якщо у дітей 
безсоння, то до курей говорити: «Кури-сестриці, за-
беріть мої ночниці». [...] Як нехрещене дитя, то треба, 
щоб горіло світло. Нехрещених дітей ховали в кана-
вах. І самогубців окремо. [...] Переступень, плететься 
вроді гарбузцем, росте на тому місці, де дитя ненаро-
джене закопане, шо аборт зробить. І як хлопчик – то 
хлоп’яче зілля. 

«ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»  Як працювала в городині, 
то хлопці дівчат придушать, а ті сміються. То я дума-
ла, шо від того діти з’являються. Там одна жінка була 
вагітна. Жартували, казали, он Микола поїхав, поки-
нув  – дитина недороблена. То я так собі думала, шо 
як раз придушить – зробиться дитині ніжка, другий – 
ручка, третій – голова. І хоч була два годи замужем. 
Я як переживала, як була вагітна, чи в моєї дитини все 
дороблене.

РІПКИНСЬКИЙ РАЙОН 

с. Вороб’їв
Записала О. Боряк 13 вересня 2009 р.  

у с. Вороб’їв Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.  
від Броденко Олександри Миколаївни, 1919 р. н., 

 родом із м. Змієва Харківської обл.,  
та Томілко Тетяни Кирилівни, 1919 р. н.

ВІЩУВАННЯ ДОЛІ ДИТИНИ, ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  
Розказували, як ішла бабіть, погляділа в окно, дитят-
ко те в водє лежить, купається, вона ввійшла у хату 
й каже: «Бережить дитяті цього, бо воно утопиться». 
Так і вишло, не втопилося малим, дак у тридцять го-
дов всьо равно втопилося. На колодязі було зап’ято 
колодязь, дощ ішов, налив туди води трохи, і вон льог, 
і захлєбнувся. Це не в нашому селі, це ж бабка і роз-
казувала. І чула, що тая баба шла його бабіть, і у вокно 
поглядєла, а в окно поглядєть – і що здастся той бабє, 
те зробиться. І  вона поглядєла  – брьохається, і  по-
дросло, і втопилося. Це я тож чула. [...] Я у двадцять 
годов осталась вдовою, не хотєла замуж, не хотєла дє-
тєй зводіть. Так і прожила сама. Дочка Таня, ім’я дала 

РІПКИНСЬКИЙ  РАЙОН
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акушерка, у 1938-му році. Сама була Тетяна і дала своє 
ім’я. Батюшка вже не дає [імені].

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ОБРЯД ОЧИ-
ЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»), ДИТЯЧЕ МІСЦЕ, РОДИ-
НИ  Бабок не застала. Родила в хаті, лікарня була. 
Мама у хаті, так і я одного раділа в хаті, у  больніце 
одного раділа, а тих двох – у хаті. Акушерка помагала, 
молода, там квартіровала. Старих баб ми не застали. 
Колісь дітей дома роділі, в больніци не їздили. Була 
бабка, що помагала родить, витягувала, шептала. [...] 
Баба ж купала, повитуха. Раз толькі купала. Нічого 
не кидала. В той же день ішла, купала, шла з подар-
ком. А чорт його знає [з яким], хіба учора було? [...] ) 
Бабі туй на руки зливали, щоб руки мила, перебабіть. 
У той день, калі народилось. Може, матка моя [злива-
ла], може, ще хтось був. Послє, як покупала дитину, 
саділі да гастілі. [...] Послід дитяті – мєсто. Куди його 
дівали?.. Хіба я знаю? [...] Радіни були, хаділи баби на 
родіни. Хлєб брали, і больш нічого не брали, і дєткам 
подарок який.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «БАБИНА КАША», ХРЕСТИНИ, 
КУМИ  Батюшка був у Вороб’йові, понєслі, і він у боч-
ку вже вмочає, а йой уже було три года, і вона йому: 
«Куда ти мене топиш?». А кума каже: «Я згорєла вже 
вся от стида». Яка була малою, така і тепер. Батюш-
ка бачив,  – що дитя розумноє такеє. [...] Баба кашу 
варила  – пшоно. Як хрестини роблять, то тая баба 
приносить вже і з горшком розбиває на столє, кум 
розбиває, а тоді вже кришку мені подают, роділлі. Ки-
далі гроші у тарілку за кашу. З миски їли кашу, каша 
гаряча, як калі. [Готували] наліснікі, борщ, каша, ки-
сєль, яєць – і поняття не було, усе ж погостіліся, таді 
і кисіль ставляют. [...] Колі хрестини гуляють, несут 
подарок. Мо’, платок який, настолніцу яку, того, шо 
не треба принесут. Хіба як тепер? Ну, не грязниє, дак 
давніє. Вона брала подарок, так треба було, бо ж хрес-
тини гуляють, і  подарки викидають. Чи втіральник 
якийсь, а тепер виписувані [гарні] дають. [...] Хрести-
ни – калі хто задумає. Я родного брата брала в куми, 
на всіх одні куми. 

НАЗВАНА БАБА  Послала хазяїна [до баби, яку назна-
чали], так він позвав: «Ходітє, дитяті перебабіте». [Ка-
тали бабу на хрестинах]: у коляску, у повозку настелят 
кірпіча, і тоді посадят бабу і везуть, і куму, і бабу, і всіх 
возили поодіночкє. Кум, той пішком іде, не положено, 
навєрноє. Всі бачили, кірпічі клали, шоб твердо було, 
шоб знала, шо баба. В том самом везли [куму]. Тиї, шо 
гуляли на хрестинах, ті тягли. І  назад одвозілі додо-
му. Як кума везуть, то до кожного колодязя приве-
зуть, поставлять коло колодязя, і давай воду, наливай, 
а кум вже знає і бере ж горілку. [І куму, і бабу везли 
додому після хрестин.] 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ», КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУ-
ВАННЯ  Я  носіла пироги. Рожаниця носила, калі у 
мене врем’я було, по дев’ять штук і носим  – і бабі, 
і куму, і кумє. Мо’, через мєсяц, шоб не до пари було, 
сім або дев’ять, житніє, довгіє, як до куті носять, по 
дев’ять штук, як тепер батон довгий, у набіжнік, шо 
на стіни вішають, у полотєнце ув’язували красіве і вє-
шалі на батіг, на коромислі несли. Прийшли, бабушка 
розв’язала, казала: «Скорєй розв’язуйте, шоб пошло 
дитя бистро, ходило бистрєй». Один давала назад, на-
божнік назад забирали. Бабушка як ішла, брала хліб, 

із хлібом ішла, колі пазавйом. [...] Бабі носили гас-
тинці – канфети, коржики – калі маленькі празники. 
Дєті засєвать чи христовать ідут, а  вони приносять 
гостинці по празниках. На Пасху хаділі дєті, гроші, 
мо’, дасть, канфети, і крашанки давали, і паску, сколь-
кі дадуть. 

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Жадове
Записала О. Боряк 16 вересня 2009 р.  

у с. Жадове Семенівського р-ну Чернігівської обл.  
від Нагорної Христини Аврамівни, 1900 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Гаманіли: бережи празника годового 
і бережи всього. Як беремена йде, а  в людей висять 
вишні, дак як позавідує яку вишню, так на дитьон-
ка отражаєтся – у дитьонка буде вишня. Вона укра-
ла вишню, із’єла – отут на брові [проявилося]. Як не 
шепчи, родімого ніяк не одшепчиш. Із радімим, як 
раділось, так і вмирать буде. От у нас тут не вельми 
далеко женщина радилась, і в єє уся барада синя, і лоб 
синій. І вона й тепер живе. Ну, шось разлила чи чим 
умивалась – шо вона зробила? Ну, от тепер вона хо-
дить, наче в чадиї, тут і тут. На похорон беременниї 
ходять. Яка гарілка буває, і ззивають люди, беременна 
людина йде. Бере хліб уматує. На похорон іде з хлі-
бом, на менини нада й хліба брать буханку, нада ли-
шень брать трохи. 

ПОЛОГИ  Як женщіна плохо рожає дитьонка, болі ве-
лікіє, наблюдаєт у вокно, шо вона ходе, як вона ходе, 
шо ойкає і усе, а  в хату людей не пускаєт. Чоловік 
тоже не заходе, больниці не було. Як у нас один чо-
ловік був у Машові, їздить, запрягає коня – їздять по 
Степана Васильойовича, як уже бачать, що вже ніхто 
нічого не зробить. Один на весь район. Приїде йон, 
обслухає, не може вона родить – через живот брать. 
І  вон бере через живот дитьонка. Розрізає, забирає 
дитьонка і сшиває. У больної в хаті, по-моєму, мазав 
чимсь місто і різав, ніякого наркоза не було, раньше 
не було ніякого. Місцину помаже, розрізає і достає 
дитьонка, і  сшиває  – долго не заживає. Матку, шоб 
стала на мєсто. Хвельдшериця була, становила на 
мєсто. Матка і к одному мєсту прибіваєтся, і к друго-
му, а тоді і дітей у них нема. Тоді – до фельдшериці, 
вона поставе на місце і получаются діти. Бабка цього 
не знає, а  це приїжджала із Польши женщіна і цеє 
робила. 

БАБА-ПОВИТУХА  Тепер уже таких баб – я тобі і не ска-
жу. Колись так, як дитя родиться  – зовуть бабку, а те-
пера як – у болниці. Бабка тая нічого з собою не бере, 
бере вона з собою бахончик хліба. Бахончик хлєба ло-
жає на стол, дитьонка той пуп зав’язує. Тоді хазяйка 
розрізає їй хлібець, тей, що принесла, обідають, бабу 
вгощают, яка п’є горілку, яка  – не п’є, а  всьо равно. 
Тоді, як баба одходе, дають свій боханець хліба на-
зад – оце так було. Тепер вже в больниці – не знаю шо, 
а бабі той, хто який, хто багатший, хто платтє купив, 
хто костюм, а  падарок бабі обязательно. Як завсєм 
вже бєдний, дак хустачку, платочок, а  бабі падарак 
всегда нада. [З чим баба йшла на хресити?] Баба, коли 
не йде, дак із хлібом іде, без хліба не йде. Баба прийде, 
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хліб їй разріжуть, а тоді бабі назад дають свой. Як от 
дівка, дак бабі дають дві палениці, а на хлопця – одну. 
Кажуть, шоб дівці скоро пара була. От неправильно 
було, бо дівку жаліли, шоб швидко пара найшлась, на-
рошно ж печуть хліб, буханці такіє вєлікіє. [Які були 
ці буханці? Круглі?] Круглі. То клав на скавароди. 
У кого круглиє протвені були. А палянички саджали 
на скавараду. Маленьку паляничку посадили на ска-
вараду, вона на скавараді спекласе. Житнє все було. 
[Чи робили там дірки посередині?] А от і ні, не замі-
тила, круглиї. Тоді саджають паленицю на паленицю, 
зв’язують у хусточку баби, – хто грошей кладе трохи. 
Да, на паленицю [зверху]. Хто больш, хто менш, у кого 
яка [можливість], абарот який, єсть більш, єсть менш. 
Ну, саме главне, кались же були гроші капейками, дак 
от капейками, дак як багате, дак бабі кладе залату ка-
пійку. Золото ж було, довго було золото, а уже як бага-
тий який чалавік, дак бабі і петьорки не пожаліє золо-
той. [Де це було? На хрестинах?] На хрестинах, гроши 
на хрестинах і на іменинах – гроші. Да, [після того, як 
кашу розбили.]

РОДОПОМІЧНІ ДІЇ БАБИ-ПОВИТУХИ  Баба помагала. 
Інша не розраджується женщіна, зовуть бабку, вона 
молітву читає, шепче їй, хапає її за живот ловко, о. 
Поправляє, щоб воно йшло головкою. А інше, воно ж 
заворачиваєтся, а вона як прийде, бабка тая, так вона 
її погледе, а молітвою вздовж помага – вона поцапає 
усе, шоб воно йшло головкою, а як молітву ту скаже, 
дак її беруть зажимки – і виходе дитя. Буває, шо но-
гами йдуть. Вона шукає ножки і стулює ножки вку-
чу, і зв’язує наміточкою, а тоді шепче, студе, шоб за-
жимки брали, а за наміточку тую тягне. Еге, там миє 
руки і лізе всередину. Буває дитя неживеє іде нагами, 
витягають дитьонка. Це я бачила, як баба витягала. 
Дочка моя рожала четверо дитей. Четверо дітей ро-
жала і звала на кажного бабку, дак я бачила, шо бабка 
робила. Молітву читала, студила: от читає молитву і 
все студе, все студе – фу, фу, фу. І як больш студе, так 
беруть зажимки, і виходе мєсто. Сидить, молитву чи-
тає і все студе. На живот, коло неї сидить і на живот 
студе. Та, якая студе, дак од неї помагається бігом, та, 
шо шепче і не студе, вона мучиться, мєсто не одходе. 
Молітва. Можна казать, шо [молитву] не знаю, шо ні, 
то ні, вона вслух не читала, тихо читала. Тая раньше, 
тая шепче тихо і все студе на живот. Саме главне  – 
єсть Божа Мать, а  єсть Матер Божої Мати: «Божа 
Мать – тєрпімка ввійде і трухане увійде. Один доро-
гу замітає, а другий... сообщає, а третій Матір Божу 
взиває: «Матір Божа, помагітє, помагітє»,  – і студе, 
і бігом виходе мєсто. Це така молитва була у первої 
баби, а у другої – не знаю. Так, єсть Мать Божа, а єсть 
Божая Мать, Божая Мать щитається Божа, а як Мать 
Божа, то вже Мати Божа, і Матер Божа каже: «В рєчкє 
уся вода висихає, а  у жєнщіни хай мєсто видвігає». 
Це така молитва. Водить кругом, але стола не витягає, 
а от стоїть стулець, так, каже так: «Зажимки беруть, 
дак бери за стулець і ходи вокруг, тупала, а стола ніх-
то не видвігає. А тепер уже в больниці – не знаю, хто 
шо робить. 

ПУПОВИНА, ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Виходить дитя, вона тоді 
дитьонка обмиває, колись не було посуди ніякої, дак 
такеє – дерев’яне, ночовки, у ночовки ложає, обмиває 
дитьонка того і зав’язує пупок ниточкою, і воно, теє 
дитя, пупок той засихає, у скілька пупка видно, вона 

так зав’яже, усе засихає, тоді як засохне все – ніточ-
ка та спадає, а іншого, як зразу не перев’яже, дак пуп 
величезний такий. І на нього кажуть: «Пуповате». Не 
зав’язала баба пупа, понятно? Це колись так було. [...] 
Це мєсто закапували пуд палєно. Пуд палєно, прока-
пує ямочку, виліває. Закапуєть, шоб не птиця не хади-
ла, ни челавєк. 

ДИТЯЧЕ МІСЦЕ  Як вона роде, у  нєкоторих мєсто не 
виходе, а баба шепче молітвою, так воно в іншої че-
рез три часа виходе, а  в іншої  – через п’ять, а  інша 
мучиться і два дні. Да. Умирать – не умирає, по мєс-
ту не умре, а як довго дитя не виходе, дак мерли. На 
родах мерло доволі, доволі. Бабка слаба, понятно, не 
начитала молитов, дак може молодиця умерти. Як 
останется мєсто, дак воно остається у женщіни: тлєє, 
тлєє і кусками випадає. Мєсто закапували у вугліку, 
закапували під полєнце, шоб не ходила ні птиця, ні 
люди. У бєлу тряпочку його вматуєть і кладуть, і за-
капують. Мєсто колись ніхто не обмивав, я не знаю, 
сього не докажу, а  обмивать  – нє, при мойом слу-
чає, скольки я живу, ніхто не обмивав. Як найдеться 
теє мєсто, сєйчас в хусточку чистеньку розтеляють, 
його зав’язують і закапують. Зерно не тоді сипали, 
а зерно сиплять тоді, як іде хто замуж чи жениться. 
На свадьбі обсипають зерном: житом, овсом – шо в 
кого. Набирають його в посудину і обсипають всю  
свадьбу.

ГОДУВАННЯ ДИТИНИ  Дитину паложено гадавать 
адин год, а є й нєкатариє, шо й два дають, понятно? 
У нас одна була маладиця, дак дитя вже хадило, вона 
йому давала груди, вун був хлопчик. Був хлопчик, 
вона вийде, на минутку сяде кала бабки, а воно при-
йде і тягне її дадому. О! То шо вана давала йому груди 
три годи. Воно було калєчка, оказалось таке врочли-
ве, да. Вона бросала, воно слабе стало, вона знов по-
чала давать. 

КАЛЕНДАРНІ ВІДВІДУВАННЯ  На Пасху у нас на пер-
вий день ніхто никуди не ходить, а  на другий день 
сабираються, колись пили гарілку. Завуть людей на 
гарилку, люди сходитсе. Христують, гарилку п’ють, 
а бульш ничого не знаю. Як близька баба – приходе. 
Як близька баба, дак приходе часто да дитини. Не 
тульки на Пасху, а часто. Прийде, побаче, о. А як якая 
маладая маладиця да не вміє дитини мить, дак баба 
й мить ходе памагать. От, аби в тебе дитина була, дак 
ти ж не вмиєш мить. О, дак в тебе свекруха була, якби 
свекрухи не було, дак хто б тобі показав? 

РОДИНИ  [Чи приходили жінки провідувати породіл-
лю?] Аякже, на родини ідуть. Ідуть люди пелюшки 
полоскать. Несуть, шо в кого є. [Як казали, шо «йдуть 
пелюшки полоскати» чи «на родини»?] Такеє назва-
ніє. [Що вони беруть з собою?] Інше купляє цілий 
комплект, дітьонку. Раньше цього не було, раньше 
ідуть  – молодиця пелюшки набере біленьких, несе 
дитьонку. Усе дитьонка вобрать, несе кума, а як по-
большеє, да вже год йому, дитьонку, дак уже на год 
дєлают меніни. Дитьонку накупляє і обувь, і  одежу. 
Баба на радини йшла, шо-небуть несе дитьонку, тоже 
шо-небуть купляє. Було так, шо й матерії не було. Дак 
іде баба, з саморушного полотна одріже і несе. Із са-
морушного полотна, з  того, шо вона ткала, одрєзає 
детьонку і несе. Було теє, шо в нас, у  цеї спадниця 
була ткана, кофта була ткана, платок на галаве, сно-
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вали широке  – хустки. [Чи брала вона щось із їжі?] 
Ішла на радини, о, дак нечого вона не бере, а тоді вже 
варить кашу. 

«БАБИНА КАША»  Тепер родітєлі варять кашу – обич-
но гречнєву. Куми розбивають [кашу], десь в серед-
ині обіду, стараються брать [з собою], щоб курка не-
слась – щось там є. Кашу били, як садятсе, а коли вже 
разходетсе, дають уже бабі падарак, бабу відправля-
ють дадому, в’яжуть палянички, і на палянички – шо 
в кого є: хто гроши, хто платочек, а як багатший чо-
ловік, дак хароший костюм. [Це було] на хрестини, 
а на родини, я не знаю, от не замєтіла шо. На хрести-
ни варять кашу, а тоді вже становлять кашу на стол, 
а ложки дерев’яниї були, а тоді вже кум і кума б’ють 
по горшочку. Горшочек  – на пол, каша вивалилась. 
Кашу забирають у мисочку, а із того черепочка п’ють 
гарілку. Варили на хрестини кашу тут, у дварє. І ва-
рять в два в такиє гаршочки маленьки. Горшочек із 
вушками, шо дитьонку манку варили. І  ставили ці 
горшочки, і разбивали. Сидять за столом, гаршочки 
тиї пастановять. Кума бере ложку, ложка дерев’яна, – 
і по гаршочку, па баку, кум – па другому. І розбивали 
куми ції гаршкі. [Чи сильно треба було вдарити, шоб 
він розбився?] Еге. Так воно, так, горшочек цей ста-
їть, так його па бачку вдарить, вун тоді разбивається 
на пол, а з цього черепочка гарілку п’ють. [Хто варив 
цю кашу, баба?] Варила женщина, от не знаю, хто її 
варив, а  ставили, як садились, так сечас станови-
ли кашу. Це тільки садились, кум разбив гаршочек, 
кума. Горшочек навпіл разбився, в цей черепочек си-
пали гарілку і пили. Тоді ж, як пабили, дак кидали 
гроші за кашу, а тиї же гроші остаються хреснику да 
кумі – гроши на дитьонка. Разбивали кашу тую, єлі 
вона вивалилася із черепочка. Тую кашу, [шо в кін-
ці], тягали з печі, накладали в миски. Мазали хто са-
лом, хто олієй – і їли. Каша на стол, а душа под стол. 
Становили звар і кашу разом. Звар із груш буває, із 
яблок і груш. Витягають бабі груши, а  тоді беруть 
ложку  – ложкою беруть воду. А  інша, кала її чарка 
стаїть парожня, дак вона чаркой зачерпає. [Що при 
цьому промовляли, коли грушу брали за хвостика?] 
Нечого, витягають груши. Саме главне, у кого груш 
нема, так купе, шоб було. [Чи обов’язково треба, щоб 
груші були?] Так завєдєно. Шоб у зварі груші були. 
Не знаю, от так заведєно. І тепер завєдєно, шоб були 
груші і звар. У шесть недєль і звар, і груши, а осталь-
неє, шо хочуть, теє варять, тепер варять усе. Тепер 
хоч юшка, хоч борщ, а каша – всєгда. Дак тепер уже 
і шуба, і усяке на сталє. Усякеє: і кручене, і верчене. 
Становлять на столє чисто все, а все одно на мени-
ни ставлять позаду кашу, то вже тая каша, шо єдять. 
Ставлеть кашу, як кашу поставили, сєчас кладуть 
гроши. У коло скульки можно, хто десятку, хто двад-
цять, хто повсотню, а тепер вже й сотню. Первий раз 
становлять два гаршочки, ті гаршочки разбивають. 
Усі з гаршочків п’ють гарілку й вено, усі реб’ята, а то 
вже каша, становлять борщ, становлять юшку, ста-
новлять жаренку, а  тоді становлять позаду кашу і 
узвар, і тоді вже кладуть гроши. [Хто варив цю другу 
кашу?] Не баба варила, женщина готовила, в  такий 
чугунчик варить, скульки там людей. Тульки гречка, 
в нас тульки гречка, а тепер, уже я бачила, так тепер 
і рисову варять. [Чи варили пшоняну кашу?] Шо ва-
рили, то варили, ну, в нас тульки круп’яне. Каша на 

стол, а душа под стол – треба вибиратись з-за стола 
та йти додому, уже кончилось. 

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ  Кались же, можно ка-
зать, хадили в церкву, була вода і стреченьська, і по-
слє Ражества, о, як святять ваду, дак шо нада рабить, 
дак святою вадою. Чоловік заболів, каже: «Ой, піду 
святою вадою да й пабризкаюсь». Як святою вадою 
брузнувся, дак чоловік поправляється. Дитинку так, 
як купають, усягда святої вади сиплять ложичку. Ки-
дали травичку, но травичку мало хто кидав, а  єсть 
такеї луговеє сєно, шо як дитьонка купає, дак жменю 
сєна кладе, а тоді купає дитьонка, а як пабульшеє миє 
дитьонка, дитьонка ж холить, холить, лугового сєна 
щепотку, о, і  сім сєном буде дитьонка мить. Воно 
не резуче, м’якеньке, дак тульки не всяким сєном, є 
такеє сєно, як дрот, а то єсть луговеє, м’якеньке. От 
як його звали, одключається, голова вже не робе. 
Ой, от отключається, не знаю, воно невелике росте, 
ловкенька травичка. Череда?.. – Нє. Череда – тая, шо 
береться за одежу, вона в житі росте, дак косять ко-
сою, його єсть скот. У кого великій геморой, дак ва-
рять його, водою той миються, воно і в дворі в мене 
є. Воно такеє, шо хто пройде, дак за одежу береть-
ся, вовчки такі, а  потом попробуй обобрать. Люди 
кажуть череда, а  по-нашому не так, по-нашому  –  
«вовчки». 

ОБРЯД ОЧИЩЕННЯ («МИТИ РУКИ»)  [Чи треба було 
бабі руки помити?] Ізливали на руки, а  як же? А  як 
же, баба всєгда, кала баби хадили. Як чуть, баби нада 
руки памить. Баба руки миє, зливають йуй. Умиваєть-
ся баба, рушник держать. І кала баби, кала тої ходять 
ловко, а вона ж може перед радами, цапать за все, таді 
миют руки. До рожениці зайшла, шепче, а може да га-
лаву паправить. [Чи мили бабі руки після того, як на-
родилося дитя?] Мили руки, аякже, мили руки, ізли-
вали на руки. Пупок ізвезала, все парабила і миє руки. 
[Куди цю воду виливали?] Пуд поліно, я ж вам кажу, 
да. Усю тую ваду, усе теє, усе хавали, шоб по ньому 
нішо не хадило. Виливали воду, дак нада ж баби мєсто 
указать, куди вилить. Баба буде казать, шо пуд палєно. 
Поведе чалавік на гарод, на гароді пуд палєно виліть, 
шоб уся сем’я знала, де воно вилите. Аякже, шоб уся 
сем’я знала, шоб по тому мєсту не хадили. Воно ж пуд 
палєном прокопаєш, висипеш  – як же ти походиш? 
Всє будуть знать. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  Бабі само собою падарок 
дають. [Чи носили бабі пироги?] Нє, бабі, як вона бу-
ває, дак бабі в’язують у платочок, баба везе сама. Бабу 
везуть. І  пироги везуть. Як далека баба, дак яка га-
рилка, да єдуть па бабу. Гарілку пап’ють, бабу везуть. 
[Чи давали бабі пироги, коли вона йшла із хрестин?] 
Да, я ж тобі кажу, шо баба приходить із своїм хлібом, 
на гарилку. Бабин хліб розрезають, а бабі свой дають  
назад. 

АБОРТ  Аборти бабки, я не знаю, чи робили, чи не ро-
били, а врачіха – робила. Стало у нас больше фель-
дшериць, після Степана Васильовича була Котляро-
ва,  о, робила аборти. А тоді вони сократіли те, вже 
стали молодиє вчиться. Аборт, по-моєму, грєх ро-
бити. У нас молодиця жила, на її казали Козиловка, 
вона з села Козиловки, дак вона сказала так: «Нада, 
сколькі буде вестись, всіх ростить і всіх поростить». 
І вона всіх привела – дванадцять чаловік: шість дє-
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вок, шість хлопцов. Всі вони получились красівєн-
ниє і щасливенниє. Дівки замуж пошли, хлопці оже-
нились. І  її дочки ніколи не робили абортов, роди-
ли, сколькі надо. Її дочка привела п’ятнадцять, і всі  
живуть. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  [Які імена давали дітям?] Уся-
киї були. Тиї, шо нехрищениє, хто як хотів, так і на-
звав. А тиї, шо хрищениє, дак як поп дасть, теє й буде. 
Колись, як поп на кого розсердився, дак як хош, хоть 
дасть Северин, хоть Бур’ян, а  було так, шо поп їде, 
щитається ракавщина [щорічний збір], от поп єде, ба-
гатий набирає зерна папу каробку, а хто бєдний, дак 
набирає мисочку, а  папи хатєли, шоб доволі давали, 
давали всього. Як поп псіханув, то був і Бур’ян. Як 
женщина – дак будеш Лико. 

ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ  Байстрюк родився, як поп ісхо-
че, дак ловке, дасть ловке, не схоче  – дасть неловке. 
Саме главне, незаконне дитя родиться, так ше лучше 
названіє може дать. [Як називали таких незаконних 
дітей?] Байстрюком, да. Пише дитьонка цього, пише 
вона на свою фомілію, а по батьку нє пише, на чала-
віка на того. У нас була економія, пан найняв челядку 
і на челядку пазавидував, і челядка привела дітьонка, 
дак записали на свою хвамилію, а па батьку записала 
на Каліцького. [Як ставилися до таких дівчат?] Не-
якого не було, поварнякають дєті малиє, соряться, за-
вуть байстрюком, а  як велике стане, ніхто нічого не 
каже, незаконне дитя й усьо. [Чи до таких дітей йшли 
(у хрещені батьки)?] Так хатєли баби, маладиє дєвки, 
таких дітей хрестить, шо ше й просились. Не знаю, 
[чому так]. У того, в дівки, якщо родив дітьонка: «Ой, 
як його подружить, шоб вона мене взяла кумою?» Дак 
вона перебере, чисто всєх, а  возьме тую в куму, яку 
захоче, а всі ж хотіли. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, КУМИ, ХРЕСТИНИ  Як нехре-
щене дитя, його ніколи не носять шептать, понятно? 
Як нехрещене, дак баба питає, тая, шо шепче: «Дитя у 
вас хрещене?» – «Нє, не хрещене». – «Я не буду, ідіть 
його похрестіть». [Чи могла баба похрестити дитин-
ку, якщо вона слабенька народилася?] Нє. Баба без 
священика не хрестить дитя, такого не було – шо не 
було, то не було. [...] [Скільки пар кумів у вас бра-
ли?] У нас кумов брали так: у мене внук був, і в його 
було п’ятеро детей, дак йун і сказав, шо на кажно-
го дитьонка кум і кума, шоб бульш було, род був, і в 
нього на первого дитьонка кум і кума, на другого 
кум і кума, дак його, як прийдеться яку гарілку пить, 
йменини, дак у його куча родичов. Кума йде, своє-
му детьонку несе падарак, що вона купе. Друга йде – 
своєму несе, йон несуть пираги кумам, йон несе пи-
роги до куми, купляє куми падарак, купляє дарагеє 
платтє, кустюм, платок, а кума – дєтям купляє. Адин 
такий був кум в мого внука, шо було п’ятеро детей, 
дак іде на менини і п’ять пар чабатов несе, всєм дє-
тям, а  нєт  – дак п’ять пар батінок каждаму, так шо 
я своєму несу і чужому несу. [...] Баба приходила на 
хрестини всігда з хлібом. [Куди вона його клала?] 
Хліб цей? Приходе, кладе хліб на стол. Сечас са-
дятьсе, разрезаєть хліб той, шо баба принесла, їдять 
обще, усі, а бабі назад дають, свой, обмєном. Разде-
лилі бабин хліб, усе. Усєгда в білом платочку, іде, пуд 
пахвою несе хліб, платочок цей розв’язує. Платочок 
вона забирає, хліб ложає на стол. [У  що ув’язували 

їй хліб?] Хліб ув’язували у свой платочок, не в її, а в 
свой, у  новенький, у  старий не ув’язують. Вона йде 
сюди, у неї, аби чистенький платочок, вона хліб поло-
жила, а цей платочок – в її руках. [Чи треба було бабу 
додому одвезти?] Як далека, так запрагали каня да й 
вазили. Як далека баба, бабу беруть па роду. Бабу, хто 
яку зря – не беруть, бабу беруть сваю, шоб вана яка-
небудь радина була. Буває, шо далека, буває, єздили 
па бабу і возили бабу, буває цеє. [Чи було таке, шоб 
шуткували, перевдягались, кожуха навиворіт одяга-
ли?] Мо’, шось було, а чисто позабувала, позабувала і 
все. [Чи везли її до магазину, шоб вона могорич ста-
вила?] Нє, нє, нє, шо нє – то нє, магарич бабі стано-
вили дома. Не вазілі да магазіна, не возили некуди, 
а  бабу, як далека, єдуть на канє, а  далека вана йти, 
адвезуть бабу. І  тепер так. Тепер у нас люди мруть, 
дак баба, три километри є, така, шо ходить читать, 
дак па її єдуть, привозять бабу. Захавають человіка, 
пам’януть і бабу одвозять. Понятно? Дак то ж бабу 
завуть на роди, а се ж баба свая буває і батькава, й 
матка, дак се ж баби свої. Тая, шо пуп зав’язує, тая 
само собою баба, а се ж сваї. Сваї, дак бувають і дві 
баби, а бувають і три баби. От тепер у мого онука не 
три баби, а  чотири, того, шо родня, чотири в його 
баби по радні. Одна я, а батькава баба, а тоді – чало-
вікова, а було у мене два чалавіки. [...] На хрестини 
робили кались так: борщ варили, кашу варили, м’ясо 
варили, жаринку жарили, звар варили, а  тепер вже 
цього нема, тепер вже все лавочне. Усе лавочне, усе 
роблять, усякіє вентєклюшки. Там уже є такеє: там і 
«майонез», там і «шуба», там придумать шо. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  Буваєть так, несуть куме 
пираги: «І дощ іде, і сніг тріщить, а кум до куми пи-
роги тащить», несуть кумі пироги. Купляють куме 
падарак (кум). Печуть палениці. А тепер не печуть, 
тепер купеть пару батонов, у  платок ув’язуєть, па-
дарок – у платок. І кум іде і каже: «І дощ іде, і  снєг 
трещить, а кум да куми пираги тащить». Кум да куми 
[йшов]. [Чи йшла кума до кума?] Нє, кума йде да 
кума таді, як кум заве на гарілку, тоді вже кума йшла 
да його, да кума. Кум за її пираги дадому нести. Це 
вже в куми гарілка. [Коли це треба було зробить?] 
Йшов до куми, ньос пираги. Коли? Коли кума позо-
ве. У год. У год несе пираги. Дак як такий шутливий 
челавєк, дак іде, й то питає: «Куда ти йдеш?». А йун 
каже: «Іде кум да куми і несе пираги, і дощ іде, і сніг 
трещить, а кум да куми пираги тащить». Да [дві паля-
ниці несе]. [Чи давала вона йому хліб назад?] Назад 
кума нечого не дає, кума да його йде, падарак несе, 
дєтям, тоже нечого йуй не дають, а кума се падарак 
принесе, а в году даже... Як дитьонку год, тоді він їй 
несе падарок. 

ВРОКИ  Дак двоє дітей, дак хай Бог хороне, і хай будуть 
шасливиє і не журливиє. У  тебе пара дітей і не рав-
ниє – одне сердите, одно мовчливе. Дак хай їх тольки 
Бог хороне од усякиє суєти [...] і од усяких надєлков 
[?], і  от плохих глаз. Понятно? От є такиє глази, як 
хтось падивится, а чалавік приходе, баліє да нитки, є 
в його берут пристріти. Як нехто тебе не студене, мо-
жеш умерти. 

«ВІДЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ВІД ГРУДЕЙ»  Як дитьонка 
одлучиш в год, і  дитя не береться їсти, не пить, не-
чого, дак тоді вона подивитьсе  – дивитьсе да начне 

СЕМЕНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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йому груді давать, а тоді аказивається у дитьонка очи 
плохиє. На скатину подивитьсе  – балєє, на чалавіка 
падивитсе  – чалавік... Плохий на очи, да дитинка не 
винна, а от матка винавата. Як надумався [отлучать] 
от грудей, то проси кого-небудь, хай хто-небудь гле-
дить, дньов два-три не паказуйсь на вочи, воно буде 
забуватсе і всьо. 

«ПОСТРИЖИНИ»  У  год дитьонка стрижуть і горіл-
ку п’ють. [Хто стриже дитинку?] Забулась. Гарілка є, 
ідуть дитьонка обстригають і п’ють гарилку. [Куди це 
волосся дівали?] Не знаю, цього не знаю. От цього не 
прийшлось і бачить, не знаю, куди вони дівали. І не 
знаю, хто стриже. 

ДУША ДИТИНИ  Коли воно родиться, дак воно з ду-
шою. Аякже, де ти так бачила, шоб радилось, да души 
не було. [Чи правда, що повитуха душу в дитину вди-
хає?] Неправильно, і нікому не вір. А так я знаю, ро-
диться дитя, у дитьонка душа є, родиться парася – в 
парасьонка є душа, без души нехто не родиться. Є, 
[як зачалося і вже душа є...]. Не знаю як по-вашому, 
а  по-моєму так, ципля народиться  – і в ципльонка 
душа є. 

СНОВСЬКИЙ РАЙОН *

с. Гірськ
Записала Н. Кобець 16 листопада 2013 р.  

у с. Гірськ Щорського р-ну Чернігівської обл.  
від Бакуринської Уляни Яківни, 1920 р. н.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША»  
Дєтєй хрестили не вдома, а  в церкві. Беруть кума 
й куму, і  вони несуть дитя в церкву. В  церкві такий 
катьол наче  ж, і  туди батюшка всипле трохи вадиці 
теплої, і  раздеють те дитятко наголо. І  тоді батюшка 
хрестить його, вмочає у воду. Тада оддає куму, а сам 
читає всякіє молитви, а тада вже дає кумє. А кума той 
подарок береже, постилає на руку, тей крам-подарок, 
і кладе сюда ж на руку дитятко. А тада батюшка пойде, 
возьме чашу сваю і оддає дитятко.  [...] Тада додому не-
суть. Люди ж усі йдуть на хрестини. В кого шо є, те й 
несе: хто муки набере в миску, а хто, може, той спече 
шось. На хрестини вже ж треба йти не з голими ру-
ками, треба шо-небудь нести, шоб було. [...] А баба ж 
та, шо роди приймала, дак вана приносить кашу, нази-
вається «бабина каша». Принесе целий горшок. Тоди 
садяться за стол, обє дають й кажуть: «Ану, баба, давай 
сваю кашу». Баба та вже бере, а попереду кум розби-
ває на столє тей горшок. А тада кашу ту беруть всє у 
носовічкі сабі додому. Каго вже стрєнуть, то кажуть: 
«Нате вам бабиної каші». 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  А таді шесть недєль 
вийшло, дак треба ж йти в церкву, і так називається 
«уводиться» із тим дитятком. Вийде ж батюшка, забе-
ре яго і панесе у вовтар. У вовторе кругом поносить, 
а  дєвочєк у вовтар не носили  ж. А  тада винесе, по-
кладе. Отчитає молитви, а потім несуть дитя додому. 
З тих пор вано уже ж може спать з хазяєвами. 

* До 2016 р. – Щорський р-н.

СОСНИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Шаболтасівка
Записала Л. Костенко  

у с. Шаболтасівка Сосницького р-ну Чернігівської обл.  
від Макій Алини Далматівни, 1928 р. н.

КУМИ, «БАБИНА КАША», ХРИСТИНИ  Одну пару хре-
щених батьків брали для всіх дітей. Якщо похрестять 
дитину і вона захворіє, брали другу пару. Крижмо 
приносять. [...] На хрестини баба приходила з пшоня-
ною кашею, звареною на молоці. Раніше хрестин вона 
до дитини не приходила. Кум хлоп горщика об рожок 
столу, він розбився, а  каша стоїть. [...] Як хрестини 
відбудуть, садять бабу у візок, одягають вінок із квіток 
і везуть додому. Вона достає могорич за те, що вони 
привезли, відбуває гостей. І тепер таке є. 

УВОДИНИ ПОРОДІЛЛІ В ЦЕРКВУ  Як буде 40 днів ди-
тяті, мати з ним приходить до церкви, стає у дзвониці, 
при вході. А батюшці скажуть, що принесли дитя під 
молитву. Він вводить жінку в церкву, бере дитя перед 
собою, співається пісня «Нині одпущаєш ти раба тво-
єго...» Дівчинку батюшка доносить до вівтаря і кладе 
під ним, хлопчика несе у вівтар. Як відслужиться в 
церкві, причащається дитина.

ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН

смт Талалаївка
Записала К. Мань 17 листопада 2013 р. 

 у смт Талалаївка Чернігівської обл. від Рябчун 
Валентини Олександрівни, 1965 р. н.

КУМИ  Кум та кума обов’язково повинні перед хрести-
нами сповідуватися та причаститися, очистити свою 
душу перед великим святим дійством. Хрещені батьки 
несуть відповідальність за свого хрещеника, оскільки 
вони є його духовними батьками. Вони повинні все 
життя молитися за похресника і виховувати його в 
дусі православної віри. Від хреста не відмовляються. 
У народі побутує така приміта: якщо вам пропонують 
бути хрещеними батьками, то ви обов’язково даєте 
згоду, оскільки це є Божим помислом, і відмовлятися 
від хреста – гріх. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ  Якщо обряд хрещення прове-
дено, і крижма залишилась чистою і сухою, у народі 
кажуть, що така дитина буде щасливою та здоровою. 
Якщо дитина в процесі хрещення плакала, то вважа-
лося, що в цей час з неї виходять злі духи, і вона стає 
Божим дитям. Під час таїнства хрещення батюшка 
одягає на дитину хрестика, який, за народними дум-
ками, стає найпершим захистом дитини від злих духів 
і повинен все життя бути при ній. 

«ПОСТРИЖИНИ»  На пострижинах дитину обов’язково 
садять на справжнього кожуха, аби її життя завжди 
було заможним та не знало горя. Волосся в дитини 
вистригає хрещений навхрест. Після обряду волосся 
спалюють, а  попіл висипають у дупло старого дуба, 
аби дитина мала кріпке здоров’я. У  день пострижин 
дитині пророкують, ким вона в майбутньому стане, 
і  для цього на підніс кладуть ручку, помаду, ключі, 
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грошові купюри: що дитина обере, з тим у неї й буде 
зв’язане майбутнє. Після всіх обрядів родичі і гості 
збираються за святковим столом, співають пісень і 
веселяться. 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Ковпита
Записала Т. Денисенко 12 червня 2013 р.  

у с. Ковпита Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  
від Ширай Павлини [?] Хоківни, 1933 р. н.

ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, БАБА-ПОВИТУХА, ПУ-
ПОВИНА  Як только дитина народжується, її купають 
в любистку, щоб здорова була, щоб любили її. [...] Зва-
ли пупорєзну бабу, коли дитина народжувалась. Іноді 
це була одна стара, опитна баба на все село. [...] Зразу 
після народження пупка чимось замазували, щоб він 
швидше заріс. 

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША»  
Дитину на хрещення забирали куми. Її одягали в усе 
чисте та нове. Якщо хрестили хлопчика, дак до церк-
ви його вносив хрещений, а якщо дівчинку – хрещена. 
Батюшка в церкву іде за хрещеними і указує їм дорогу. 
Мати дитини в церкву не заходить. [...] Як куми при-
носять дитину з церкви, то передають її матері зі сло-
вами: «Брали у вас дитину народжену, а  повертаємо 
хрещену». На хрестини ззивають родичів і друзів. [...] 
Баба варить кашу. Раньше каша обична була, а тепер 
частіше конфетна. Горщик з кашею розбивають і їдять 
кашу з черепків від горщика. Породіллі дають дно і 
верх від горщика зі словами: «Ось тобі верх і дно, щоб 
на той рік ще одно!». На хрестинах всі співають і тан-
цюють в честь хрещення дитини. Як кашу з’їдено, то і 
хрестини кончаються.

Записала Т. Денисенко 23 червня 2013 р.  
у с. Ковпита Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  

від Черниченко Ганни Дмитрівни, 1958 р. н.

ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША»  
Хрещені ведуть новонародженого до церкви. Хлопчи-
ка несе кум, дівчинку – кума. [...] Опісля церкви відбу-
вається домашнє святкування. Всі сідають за стіл, по-
передньо накритий рідними батьками дитини. Куми і 
баба сідають на покуті. Усі бажають дитині і батькам 
здоров’я. Баба всіх частує горілкою, а  гості всі дару-
ють дитині подарунки. Батьки обдаровують кумів і 
бабу. Потім гості крадуть подарунки від баби і кумів, 
а ті викупляють їх назад. Всі гуляють, танцюють і ба-
жають здоров’я, щастя дитині. [...] Потім хтось пере-
вдягається в бабу і несе бабину кашу, вкрашену квіт-
ками і лєнтами. Ставлять кашу на стіл перед кумом 
і просять розбити горщика. Кум б’є горщик з кашею 
і за третім разом розбиває. Потім беруть цю кашу і 
на кусочках горщика розносять всім гостям, всіх час-
тують. Батькам дитини віддають від горщика верх і 
дно, промовляючи: «Внучко, а тобі дно, щоб на той рік  
ще одно!». 

«ПОСТРИЖИНИ»  В  наш час не всі батьки стрижуть 
дитину на год. Обично, коли на це решаються, то в 
центрі комнати ставлять стілець з подушкою на ньо-

му, на якого і садять дитину. Хресному дають ножиці, 
а  хресній  – тарілочку із салфеткою. Батько кидає на 
подушку трохи грошей, щоб дитина була щаслива і 
багата. Хрещений батько символічно вистригає малю-
кові хрест-нахрест прядки волосся, кладе їх на тарілку 
хресної. Ці волоски потрібно загорнути в салфетку і 
зберігати.

Записала Т. Денисенко 18 серпня 2013 р.  
у с. Ковпита Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  

від Пустовойт Надії Іванівни, 1963 р. н.

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, ЗАБОРОНИ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ, РОДИНИ, ВИБІР ІМЕНІ 
ДИТИНИ  Колись дома рожали. Зразу ж звали бабу-
повитуху, шоб пупа відрізала. Родили прямо в домі. 
[...] Купали немовля у різних травах, особливо в тих, 
що на Троїцю становили. Коли купали, то клали у 
воду і три рази мізинцем капали дитині в рот, шоб не 
боялась води. [...] Ногті до году не стригли, а откусу-
вали, стірку вішали, не виворачуючи, і на ніч на вули-
ці не кидали. [...] На провєдки кожен ніс свою страву і 
ніколи назад не забирали ні страву, ні посудину, в якій 
вона була принесена. [...]Ім’я дитині колись вибирав 
поп, а не батьки. 

«БАБИНА КАША», ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, ШАНУ-
ВАННЯ ПОВИТУХИ, ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ»  
Після відрізання пупа дєло зразу шло до хрестин. 
Баба обєзательно несла на хрестини кашу – варили 
з того, шо було. Гості розхватували кашу і казали: 
«Розхватуйте кашу, шоб і в баби ще раз ухватили». 
[...] Хрестини відбувалися в залежності від достатків 
родини. Церкви у нас не було деякий час. Спочатку 
дітей возили до сусідніх сел  – Дніпровське, Шесто-
виця. [...] З хрестин бабу возили, і пєшки назад вона 
не шла. Відвозити бабу повинні були ті, хто ніс з нею 
кашу. [...] Після перехрещення розносили пироги. 
Попереду носили бабі. Якшо дєвачка, то носили пи-
роги у молодику, а якшо хлопчик – у повному міся-
ці. Носили їх бабі і кумам. Хліб носили довгий – по 
3–7  хлібин. Головне, шоб число було непарне. Об-
матували пироги у полотьоньце або іншу тканину. 
[...] Коли дитині вже виповнювався год, то хресний 
вистригав на голові хреснику чи хресниці волосся  
навхрест. 

с. Мньов
Записала С. Маховська 30 червня 2010 р.  

у с. Мньов Чернігівського р-ну  
Чернігівської обл.  

від Жураховської Уляни Романівни, 1941 р. н.

ВАГІТНА ЖІНКА  Ну, по святах, по празниках нічого 
не давали робити. [Чи заборонялося вагітній на во-
гонь дивитися?] Як наче. Ну, як десь пожар чи шо там, 
я знаю, шо казали, шо не можна, лякаться не можна, 
бо всякії прикмети були. Не можна, я  знаю, оце ж в 
неділю, тоді ж чоботи хромові, дак не давали чистить 
беремєнним. Бо може на ліце в дитини там буть, або...

БАБА-ПОВИТУХА  Були баби-повитухи. Я, наприклад, 
дома, і  дві сестри ще меншиї вдома родилися. Була 
у нас бабка, тут оце баба Маринка така. А тоді вже в 
нас тут прєдпріятіє, дак построїлі, ловка така лікарня 
була. Там і роддом був, і все, там я сина роділа. А тут 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  РАЙОН
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вже в Михайла Коцюбинського дочку роділа. Ви зна-
єте, вона вже не одна була. Ще одна була тут бабка, ну, 
в основном такі бабки були родниї. І ловкії. 

РОДИНИ  Не було якихось обмежень. Оце ж і я п’ять 
або шість днів у лікарні, а потім додому. Уж зразу при-
ходять родичі. Ну, хто вважав. Як приходили отвєдо-
вать, уже несуть і їду, породіллю провідувати. [Чи мо-
гли вдови чи самотні провідувати породіллю?] Я на-
віть і не знаю. Мені кажется, шо можна було.

ХРЕСТИНИ, КУМИ, ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ, «НАЗНА-
ЧЕНА БАБА»  По возможності. От уже не було у нас 
батюшки, дак у когось помінки чи там шо, уже би-
стренько біжать і просяться. Я знаю, я сама уже тут 
двох дівчат хрестила. Одну за ручку водила, а другу 
на руках носила. [...] Ну, куми влюблені. Кого вже ба-
жаєш. Хто брав родичів. У нас, наприклад, я ходила з 
одною там дівчиною, так я і думала її брать, а свекру-
ха сказала: «Нє! Буде його двоюродна сестра. А кумом 
буде його друг», так вона сказала. Я вже так, наче обі-
дєлась, а мама мене ногою так. [Чи можна, шоб одні 
куми були хрещеними для всіх дітей в сім’ї?] У нас це 
у кого так, так це саме почотне. І краще. А то так: тут 
узяв одну, тут вже другу бере, – це вже не воно. Да, 
одних. Є  такі, шо вже поміняв. А  тоді поміняв, тоді 
той вже як йому нєдовєріє висловив. Як то наче не-
чесно поступив. Так зберігається. Це вже рідко, як 
хто не догодив. Куми ж беруться не для того ж... Хоча 
тепер, о. Ми ж брали кумів не з-за того, і наші батьки, 
шоб гостинці носив, одівав, обував хрещений той, чи 
хрещена та ж. А брали це, як од Бога! Як це названий 
батько! Тако і я своїх брала. А тепер не понімають, те-
пер дивиться, шоб оце сусід мій цепки дарив. Уже не 
придумає той кум, шо йому давать, чи кума. Це так ні. 
І ми своїм, і наші куми нашим не дарили нічого тако-
го. Ми почітаєм, і всю дорогу в хороших отношеніях. 
[...] Ну а вже як вдома – хрестини святкують. Тоді кого 
хочуть [кличуть]. Сідають першії ж баба, кум, кума, 
а там уже по краях родичі. Тут уже гулянки ж, подар-
ки малому ж і все. [...] У мене одинадцять хрещеників. 
Да, всі майже [з цього села]. Один тільки з Комі ССР. 
Родичі наші дак привезли його. Несем до батюшки, 
просимо. Ну, батюшка як хресте, первим бере кум на 
руки. Батюшка молітву ж читає, і ми ж так ходим слі-
дом. Тоді батюшка загадує, вже другу молітву читає, 
то передає кум уже кумі. Може і спати, і може кри-
чать так, шо не придумаєш. Свого малого онучка як 
хрєстілі, свого малого, дак так малий кричав наш, шо 
ай. Я вже кажу: «Піду да заберу, бо дитя перерветь-
ся!». А хрестили в церкві, ну да так і перестав. Купає 
батюшка. Ні, [повністю не занурює]. Робить так: на-
хиляє над купелю і робить на п’ятках хрещики, на 
лобіку хрещики. [Чи може бути мама присутня під 
час хрещення дитини?] Може, може. Я пам’ятаю тут 
возила в одной сім’є, я  п’ятеро хрестила. Дак мама, 
воно маленьке дуже було. Там церкву построїли, аж 
той год. Ми приїхали, і наші туди привезли маленьку. 
Ну, наприклад, як там збереться нєсколько дєток ма-
лих на хрещення, дак в кожного там батько чи матір. 
Якшо грудні, дак покормити ж треба. Гості – ні. [...]
Я тоді вже тої дівчини матір – за бабу. В нас іще і бабу 
беруть. Вона вже ж не повитуха, но беруть. Сідають 
уже куми і баба. Як названа баба считається. Окремо 
жінку старшого возрасту уже таку, як баба. Оце хрес-
ний, хрещена і баба. 

ВИБІР ІМЕНІ ДИТИНИ  Ім’я? То хто як. Там одна родич-
ка наша, дід в неї – Ілля звать, каже: «Іди шось іска-
жу». – «А що ж ти мені скажеш?». – «У нас буде маль-
чик, я  хочу Сєрьожою назвать, а  вони хочуть Ілля». 
Ну, назвали Іллєю вже батьки. Мені, наприклад, син 
сказав: «Буде дочка, ми будем звать!». [Чи міг свяще-
ник називати дитину?] Ну да. Оце даже тепер. Оце шо 
я казала, афганци церкву построїли, дак оце батько 
дитинки і оце ж батюшка, вони разом служили з цим 
батюшкою, дак назвав Юлею. 

ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ  Старші покоління були. Тут одна 
у нас жінка була, її дочка забрала в Чернігов, бо уже 
з [19]23-го року. Дак уже стара. Дак вона лічила все. 
Дітки носили до єї, дак ми свою онучку тоже. Бо та-
кая коса у неї була, дак вона приїхала, а я кажу: «Ой, 
онучко, а  дє твоя коса ділась?». Вона по-руски гово-
рить, бо в садік руский хаділа: «Пойду отак в магазин, 
а там всє отак за волоси, за волоси: “Вот какая коса! 
Вот какая коса!”». Тепер длінний, но уже не такий. То 
прямо візьмеш, дак аж золотая. Дак носили ми єйо. 
Як побуде на людях, дак і боліє, дак і боліє. Свекруха 
моя лєчіла звіх, даже коня з колхоза привозили. І, на-
приклад, хтось подверне руку чи ногу, вона помагала. 
Травами  – ні. Шепталі, шепталі. І  ця женщіна тоже 
шептала. Як оце у когось корова заболіє, то і корову 
я приводила до тієї женщіни. Де шось заболить, дак 
дєток носить. І тепер є, шо так вона.

с. Рудня
Записала Л. Артюх 23 липня 1985 р.  

у с. Рудня Чернігівського р-ну  
Чернігівської обл.  

від Білої Олександри Несторівни, 1906 р. н., 
 та Моїсеєнко Христини Юріївни, 1912 р. н.

БАБА-ПОВИТУХА, РОДИНИ  Акушерок – хлібом і по-
дарунком дарують, а бабу – грішми. Не несла баба ні-
чого, йдучи брати дитину. Її не обдаровували. Лише 
на хрестинах давали полотно. [...] Провідували поро-
жіллю – одве ́дки. Раніше лише жонки, а тепер і чоло-
віки стали ходить разом з жінками. Дівчата не ходять. 
Носять хліб і ще що є, але тепер ще й речі. Провідують 
родички, близькі сусідки. Відвідують після двох-п’яти 
днів після пологів. Чоловік [батько дитини] або све-
круха частують жінок. Жінки співають:

Хай бички за телички
На кошарі брикають,
А на припєчку
Дітки гуляють.

ХРЕСТИНИ, «БАБИНА КАША», КУМИ  Хліб і хрещик 
[крижмо] несуть до церкви куми. Хліб несе кожен, 
хто йде на хрестини. Кум і кума дітей не клали на по-
ріг після хрещення. Через вікно дитину не подавали. 
[...] Готували у 1920–1930  рр.: борщ, картопля, пече-
ня – картопля з капустою й м’ясом, каша й кисіль на-
останок. Тепер – як на весілля, ще більше: борщ, пече-
ня, холодне, ковбаси, салати, каша й кисіль. Подавали 
по черзі гаряче, не ставили все разом на стіл. Холодне 
стоїть зразу. Всі холодні закуски стоять зразу. Кисіль 
з кашею – наостанок. Нема назви, не кажуть «випи-
хайло» чи як там. Не роздають нічого після столу. [...] 
Баба (тепер теж, як є – то своя) варила круту кашу з 
молоком, цукром і яйцями. Бабу тепер свою беруть, 
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рідну, а не пупову. Кум на хрестини розбивав кашу. Й 
тепер б’ють кашу. Кашу варили три рази:  бабі на дру-
гий день;  на хрестини;  після хрестин. Дарують за ка-
шею мамку грішми. [...] Якщо діти перші помирали, то 
при новій дитині запрошували стрічних кумів. Кого 
перш побачать – той і кум чи кума. 

с. Семенягівка
Записала Л. Артюх у липні 1985 р.  

у с. Семенягівка Чернігівського р-ну  
Чернігівської обл.  

від Завозенко Оксині Хомівни, 1901 р. н.,  
Примаченка Пилипа, 1895 [?] р. н.,  

Радченко Мотрони Кузьмівни, 1900 [?] р. н.,  
та Токар Олени Іванівни

ПОЛОГИ, ПЕРШЕ КУПАННЯ ДИТИНИ, РОДИНИ, ВІД-
ВІДУВАННЯ ПОРОДІЛЛІ ПОВИТУХОЮ  По́лочки 
(полотно на сорочку) для дитини і хліб несла баба – 
дитя брати, – і сульки [солі] дробочок. [...] Купала баба 
дитя у травичках – аїр. [...] [Називалися] «одвєдини» – 
несли, що в кого є, їсти, хліб обезательно. Жонки тіль-
ки [приходили], а потім – оце тепер – чоловіки [поча-
ли ходити]. Дівчата не йшли і не ходять. Тепер одведу-
ють, но мало хто. Хазяїн частовав. Пили до нього чар-
ку. [...] Три дні баба ходила. Помагала, дбала про маму. 
За роботу бабі платок давали, на сподницю і хліб.

ХРЕСТИНИ, КУМИ, «БАБИНА КАША»  Несуть хліб, 
хрещик [крижмо]. Попу хлібину оставляють. Як вер-
тались, дитину зразу клали в колиску. Хліб несли всі 
на хрестини, додому хліб не роздавали. З хрестин не 
несуть нічого. [...] Зустречние куми – як мруть діти. 
Кумів беруть з різних дворів, щоб не чоловік і жінка, 
Боже спаси. [...] [Готували] борщ, кашу, млинці. Тепер 
багато чого: і борщ, і печеню, і млинці, й ковбаси – хто 
що втне. Кисіль на останню страву – «розгонне ́» [каза-
ли]. Розгонне – кисіль. [...] [Й тепер роблять] у горш-
ку, тепер конфети замість каші ставлять часто. Каша 
грецька або пшоняна, масло, яйца, сахар – «умом по-
їсти» [тобто смачно]. Несла у горшку. Баба била гор-
щик, кум бив  – тепер тільки кум [б’є]. Кашу беруть 
у миски, їдять, гроші кладуть за кашу. Порожілля 
забирала гроші. Череп’я від горшка з кашею  – жон-
кам-молодицям, шоб дітки велися. Баба несла поро-
діллі три каші. Одна  – пісна. На хрестини горщик з 
кашею обмотують рушником і кладуть пиріг зверху, 
щоб не бить по голій каші. Горщик нацюкують, щоб 
легко бився. Кум б’є, роздають гостям, ті несуть додо-
му дітям. Кумам і бабі дають подарки. Кумам по два, 
щоб діти були в парі, а бабі – одного пирога. Рожени-
ці давали теж каші: «На ́ тобі, щоб на той год було ще 
одно». Баба [казала]: «Хай велика внучка росте да здо-
рова буде, до діла прикидлива, а людям завидлива, до 
людей щебетуха, а хлопцям хохотуха».

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Зоряне  
Христинівського р-ну Черкаської обл.  ............ 201

с. Зрайки  
Володарського р-ну Київської обл.  .................. 181

с. Зяньківці  
Деражнянського р-ну  
Хмельницької обл. .........................................396–398

с. Іванів  
Калинівського р-ну Вінницької обл. ................... 12

смт Іванівка  
Іванівського р-ну  
Херсонської обл. ..................................................... 368

с. Івашківці  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл. ........ 407

м. Іллінці  
Вінницької обл.  ....................................................... 10

с. Іллінці  
Чорнобильського р-ну Київської обл. .............. 183

с. Ільці  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. ...............................147, 148

с. Інгулець  
Білозерського р-ну Херсонської обл.  .......368, 369

м. Ірпінь  
Київської обл.  ........................................................ 308

с. Казавчин  
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.  .... 212

м. Калинівка  
Вінницької обл.  .............................................202, 206  

с. Камінь  
Кролевецького р-ну Сумської обл.  ................... 346

с. Кам’янка  
Дворічанського р-ну Харківської обл. .............. 359

с. Кам’янка  
Малинського р-ну Житомирської обл. .............. 96

м. Кам’янське  
Дніпропетровської обл.  ......................................... 61

с. Капулівка  
Нікопольського р-ну  
Дніпропетровської обл. .................................... 65, 67

с. Капустинці  
Яготинського р-ну Київської обл. ..................... 194

с. Караван  
Нововодолазького р-ну Харківської обл. ........ 365

с. Кардашинка  
Голопристанського р-ну Херсонської обл. ...... 372

с. Кармалюківка  
Балтського р-ну Одеської обл. ............................ 276

смт Карнаухівка  
Дніпропетровської обл.  ......................................... 64

с. Карпилівка  
Козелецького р-ну Чернігівської обл. ............... 448

с. Касперівці  
Заліщицького р-ну Тернопільської обл. ........... 355

м. Каховка  
Херсонської обл. ..................................................... 379

с. Керстенці  
Хотинського р-ну Чернівецької обл.................. 442

м. Київ  .......................195, 200, 202–207, 209, 305–312
с. Київка  

Голопристанського р-ну  
Херсонської обл. .............................................373, 374

с. Клюсівка  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл. ...... 300

с. Княгинин  
Дубенського р-ну Рівненської обл. .................... 304

с. Княгиня  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. ................................................. 106

с. Ковпита  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. ............ 459

с. Козачі Лагері  
Олешківського  р-ну Херсонської обл. .....381, 382

с. Козіївка  
Краснокутського р-ну Харківської обл.  .......... 365

с. Колодисте  
Уманського р-ну Черкаської обл. ....................... 422

с. Комарів  
Сокальського р-ну Львівської обл..................... 231

м. Конотоп  
Сумської обл.  .........................................205, 305, 310

с. Копачі  
Чорнобильського р-ну Київської обл. .............. 168

с. Корогод  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ......173, 174

с. Королівка  
Макарівського р-ну Київської обл.  .................. 186

с. Космачів  
Костопільського р-ну  
Рівненської обл. ......................................323, 324, 325

м. Костопіль  
Рівненської обл. ...................................................... 320

с. Кострина  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. ................................................. 109

с. Костринська Розтока  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. ................................................. 111

м. Костянтинівка  
Донецької обл. .......................................................... 87

с. Кочерів  
Радомишльського р-ну  
Житомирської обл.  .......................................204, 311

с. Кошари  
Конотопського р-ну Сумської обл.  ...........326, 198

с. Кошаро-Олександрівка  
Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. .....................................211, 212
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с. Кошманівка  
Машівського р-ну Полтавської обл.  ................ 295

с. Красне  
Чорнобильського р-ну Київської обл. .............. 187

с. Краснобірка  
Радомишльського р-ну  
Житомирської обл.  ............................................... 101

с. Кремінне  
Могилів-Подільського р-ну  
Вінницької обл. ........................................................ 17

м. Кривий Ріг  
Дніпропетровської обл.  ................................... 61, 62

с. Криворівня  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. ....................................... 148

с. Кримки  
Лиманського р-ну Донецької обл. ..................... 361

с. Кроква  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл. .......... 437

с. Круподеринці  
Погребищенського р-ну Вінницької обл. .......... 20

с. Ксаверів  
Малинського р-ну Житомирської обл. .............. 96

с. Купичів  
Турійського р-ну Волинської обл.  .................... 209

с. Кураш  
Дубровицького р-ну Рівненської обл. .............. 315

с. Курган  
Лебединського р-ну Сумської обл. ............346, 347

с. Куснища  
Любомльського р-ну Волинської обл. ................ 38

с. Кустолово-Суходілка  
Машівського р-ну Полтавської обл.  ................ 299

с. Лебедин  
Шполянського р-ну Черкаської обл. ................. 429

с. Левада  
Городоцького р-ну Хмельницької обл. ............. 395

с. Лелітка  
Хмільницького р-ну Вінницької обл. ................. 28

с. Лехнівка  
Баришівського р-ну Київської обл.  ..........167, 168

с. Лецьки  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. ......................................................... 192

м. Лиман  
Донецької обл. .......................................................... 77

с. Лиман  
Татарбунарського р-ну Одеської обл.  ......288, 289

с. Липівка  
Макарівського р-ну Київської обл.  .................. 187

с. Липовий Ріг  
Миронівського р-ну Київської обл. .................. 165

с. Лиса Гора  
Первомайського р-ну Миколаївської обл. ....... 273

м. Лисичанськ  
Луганської обл. ....................................................... 227

с. Лісоводи  
Городоцького р-ну Хмельницької обл. ............. 393

с. Літки  
Броварського р-ну  
Київської обл.  ............................... 195, 197, 199, 200

с. Лоєва  
Надвірнянського р-ну  
Івано-Франківської обл. ....................................... 160

с. Луб’янка  
Бородянського р-ну Київської обл.  .................. 173

с. Лука  
Літинського р-ну Вінницької обл. ....................... 15

с. Лукаші  
Баришівського р-ну Київської обл.  .................. 168

с. Лупареве  
Вітовського р-ну  
Миколаївської обл.  ...............................265, 267, 269

м. Луцьк  ....................................................................... 209
с. Лючки  

Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. ....................................... 158

с. Макишин  
Городнянського р-ну Чернігівської обл. .......... 445

с. Макіївка  
Кремінського р-ну Луганської обл. ................... 225

с. Максимівка  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл. ........... 297

с. Мала Костромка  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл.  ......................................... 63

с. Мала Токмачка  
Оріхівського р-ну Запорізької обл.  ..........135, 136

с. Малий Березний  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. ................................................. 112

с. Манжосівка  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. ............... 453

с. Мар’їна Роща  
Миколаївського р-ну Одеської обл.  ................. 283

с. Мар’янське  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. .................................... 62, 63

с. Машеве  
Чорнобильського р-ну Київської обл. .............. 168

смт Машівка  
Полтавської обл.  ................................................... 299

с. Межисить  
Ратнівського р-ну Волинської обл. ................ 39, 41

с. Мелені  
Коростенського р-ну Житомирської обл. ......... 93

м. Мелітополь  
Запорізької обл. ...................................................... 134
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с. Мельниківка  
Смілянського р-ну Черкаської обл. ................... 420

с. Мигія  
Первомайського р-ну Миколаївської обл. ....... 261

с-ще Миколаївка  
Попаснянського р-ну Луганської обл. .............. 227

с. Миколаївка  
Семенівського р-ну Чернігівської обл. ............. 128

с. Микуличин  
Івано-Франківської обл. ....................................... 210

с. Миньківці  
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл............ 399

с. Мирча  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. ................................................. 115

с. Михайлівка  
Лебединського р-ну Сумської обл. ............347, 348

с. Михайлівка  
Олександрівського р-ну Донецької обл. ............ 85

с. Михайло-Лукашеве  
Вільнянського р-ну Запорізької обл. ........133, 134

с. Міньківка  
Бахмутського р-ну Донецької обл. ...................... 76

с. Мньов  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. ............ 459

м. Могилів-Подільський  
Вінницької обл.  ....................................................... 16

с. Мошняги  
Балтського р-ну Одеської обл. ............................ 276

с. Мрин  
Носівського р-ну Чернігівської обл. ................. 451

с. Мурафа  
Шаргородського р-ну  
Вінницької обл.  ............................................... 31, 197

с. Мушкатівка  
Борщівського р-ну Тернопільської обл. ........... 353

с. Мушкутинці  
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл............ 403

с. Мшанець  
Старосамбірського р-ну  
Львівської обл. ................................................257, 258

с. Нагірне  
Світловодського р-ну  
Кіровоградської обл.  ............................................ 221

с. Надинівка  
Козелецького р-ну Чернігівської обл. ............... 448

с. Настасіївка  
Миколаївського р-ну Одеської обл.  ................. 283

с. Недашки  
Малинського р-ну Житомирської обл. .............. 97

с. Нежухів  
Стрийського р-ну Львівської обл.  .................... 259

с. Нелипівці  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл. .......... 438

с. Немія  
Могилів-Подільського р-ну  
Вінницької обл.  ....................................................... 18

смт Неполоківці  
Кіцманського р-ну Чернівецької обл. ............... 439

с. Нерушай  
Татарбунарського р-ну Одеської обл. .......289, 290

с. Нестерварка  
Тульчинського р-ну Вінницької обл. .................. 24

с. Нестерівка  
Великобурлуцького р-ну  
Харківської обл. ..................................................... 358

с. Нижньопокровка  
Старобільського р-ну Луганської обл. ............. 228

м. Ніжин  
Чернігівської обл. 2010 р.  .................................... 311

м. Нікополь  
Дніпропетровської обл.  ................................... 65, 66

м. Нова Каховка  
Херсонської обл.  .................................................... 199

с. Новий Корогод  
Бородянського р-ну Київської обл.  .................. 174

м. Новогеоргіївськ  
Кіровоградської обл. ............................................. 211

с. Новоохтирка  
Новоайдарського р-ну Луганської обл.  ........... 226

с. Новопетрівка  
Бердянського р-ну Запорізької обл.  .........129, 131

с. Новоселиця  
Снятинського р-ну  
Івано-Франківської обл. ...............................161, 162

с. Новоселиця  
Старокостянтинівського р-ну 
Хмельницької обл. ................................................. 408

с. Новосілка  
Заліщицького р-ну Тернопільської обл. ........... 356

с. Озеро  
Володимирецького р-ну Рівненської обл. ....... 303

с. Окачеве  
Ратнівського р-ну Волинської обл. ...................... 42

с. Олександрівка  
Слов’янського р-ну Донецької обл.  .................... 86

с. Олександрівка  
Cнігурівського р-ну  
Миколаївської обл. ................................................ 274

с. Олексіївка  
Нікопольського р-ну  
Дніпропетровської обл. .......................................... 68

смт Опішня  
Зіньківського р-ну Полтавської обл.  ............... 208

с. Осіївка  
Бершадського р-ну Вінницької обл. .................... 13

с. Оскіл  
Ізюмського р-ну Харківської обл. ...................... 363
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с. Осокорівка  
Нововоронцовського р-ну  
Херсонської обл. ..................................................... 380

с. Острів  
Рокитнянського р-ну Київської обл. ................. 193

с. Острівець  
Городенківського р-ну  
Івано-Франківської обл. ....................................... 156

с. Острів’я  
Шацького р-ну Волинської обл. ........................... 55

с. Острійки  
Білоцерківського р-ну Київської обл.  .............. 202

с. Павлівка  
Калинівського р-ну Вінницької обл.  .................. 13

с. Парутине  
Очаківського р-ну Миколаївської обл.  ........... 273

с. Пасківщина  
Згурівського р-ну Київської обл.  ...................... 182

с. Пащенкове  
Білопільського р-ну Сумської обл.  ................... 206

с. Перемога  
Козятинського р-ну Вінницької обл. .................. 14

м. Переяслав-Хмельницький  
Київської обл. ......................................................... 189

с. Першотравневе 
Ізмаїльського р-ну Одеської обл. ....................... 277

смт Петриківка  
Дніпропетровської обл. .......................................... 70

с. Петрівка  
Тарутинського р-ну Одеської обл.  .................... 286

с. Петрівське  
Балаклійського р-ну Харківської обл. .............. 358

с. Петропавлівка  
Городищенського р-ну Черкаської обл.  ........... 412

с. Петро павлівське  
Бориспіль ського р-ну Київської обл.  ............... 205

с. Пилипівка  
Царичанського р-ну  
Дніпропетровської обл. .......................................... 75

с. Пилипча  
Білоцерківського р-ну Київської обл. ............... 170

с. Підгірне  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл. ........... 297

с. Піски  
Лубенського р-ну Полтавської обл. .................. 298

с. Пістинь  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. ....................................... 158

с. Піща  
Шацького р-ну Волинської обл.  .......................... 56

с. Піщане  
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. ...... 36

с. Плахтянка  
Макарівського р-ну Київської обл.  .................. 188

с. Плескачівка  
Смілянського р-ну Черкаської обл. ................... 419

с. Подібна  
Маньківського р-ну Черкаської обл. ................. 418

с. Покришів  
Брусилівського р-ну Житомирської обл. .......... 89

с. Покровське  
Кіровоградського р-ну  
Кіровоградської обл. ............................................. 216

с. Половецьке  
Бердичівського р-ну Житомирської обл. .......... 89

с. Положаї  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл.  ........................................................ 189

с. Помоклі  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. ......................................................... 193

с. Попельнасте  
Олександрійського р-ну  
Кіровоградської обл. ............................................. 218

с. Правдівка  
Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. ....... 411

с. Правобережна Сокілка  
Кобеляцького р-ну Полтавської обл. ................ 295

с. Привороття Друге  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл.  ................................................ 403

с. Приморське  
Голопристанського р-ну Херсонської обл.  ..... 305

с. Присліп  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. ............. 125

с. Проців  
Бориспільського р-ну Київської обл.  ............... 172

с. Прудянка  
Дергачівського р-ну Харківської обл. ............... 360

с. Пульмо  
Шацького р-ну Волинської обл. ........................... 58

с. Пустовійти  
Хмільницького р-ну Вінницької обл. ................. 30

с. П’ятківка  
Бершадського р-ну Вінницької обл. .......................5

с. Раденськ  
Олешківського  р-ну Херсонської обл. ............. 384

с. Ревівка  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл. ........... 298

м. Ржищів  
Київської обл. ......................................................... 165

с. Рибальче  
Голопристанського р-ну  
Херсонської обл. ..................................................... 375

с. Рибчинці  
Хмільницького р-ну Вінницької обл. ........... 30, 31

с. Рижавка  
Уманського р-ну Черкаської обл. ....................... 423
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с. Рівня  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. ...............................142, 149

с. Річиця  
Чорнобильського р-ну Київської обл. .............. 188

с. Річка  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. ....................................... 159

с. Роз’їждже  
Чорнобильського р-ну Київської обл. .............. 182

с. Розумівка  
Олександрівського р-ну  
Кіровоградської обл. .....................................217, 218

с. Романкове  
Дніпродзержинського р-ну 
Дніпропетровської обл. .......................................... 61

с. Росошани  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл. .......... 439

с. Рубці  
Лиманського р-ну Донецької обл. ....................... 78

с. Рудня  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. ............ 460

с. Рудня-Вересня  
Чорнобильського р-ну Київської обл. .............. 181

с. Рудня-Іллінецька  
Чорнобильського р-ну Київської обл.  ............. 183

с. Рябушки  
Лебединського р-ну Сумської обл. .................... 348

с. Рясне  
Краснопільського р-ну Сумської обл.  ............. 344

с. Саблуківка  
Бериславського р-ну Херсонської обл.  ............ 366

с. Саги  
Олешківського  р-ну Херсонської обл. ............. 387

с. Садківці  
Могилів-Подільського р-ну  
Вінницької обл.  ....................................................... 19

с. Сальник  
Калинівського р-ну Вінницької обл.  ............ 13, 14

с. Самари  
Ратнівського р-ну Волинської обл. ...................... 44

м. Світловодськ  
Кіровоградської обл.  ............................................ 211

с. Світязь  
Шацького р-ну Волинської обл. ........................... 56

с. Свічківка  
Драбівського р-ну Черкаської обл. .................... 413

с. Семенівка  
Арбузинського р-ну  
Миколаївської обл.  ............................................... 261

м. Семенівка  
Чернігівської обл.  ................................................. 330

с. Семенягівка  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. ............ 461

с. Середній Бурлук 
Великобурлуцького р-ну Харківської обл. ...... 358

с. Симони  
Ємільчинського р-ну Житомирської обл. ......... 89

с. Сіль  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. ................................................. 117

с. Сільниця  
Тульчинського р-ну Вінницької обл. .................. 25

с. Скосарівка  
Миколаївського р-ну  
Одеської обл.   .........................................284, 285, 286

с. Слобідка  
Тисменицького р-ну  
Івано-Франківської обл. ....................................... 155

с. Слобідка-Кульчієвецька  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. ................................................. 405

с. Смереково  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. ................................................. 118

м. Сміла  
Черкаської обл. 1955 р. .........................196, 203, 206

с. Смолянинове  
Новоайдарського р-ну Луганської обл. ............ 226

с. Смош  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  .............. 453

с. Соболівка  
Теплицького р-ну Вінницької обл. ................ 20, 21

с. Сопки  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. ............. 126

с. Софине  
Хорольського р-ну Полтавської обл. ................ 365

с. Станіслав  
Білозерського р-ну Херсонської обл. ................ 368

с. Станіславчик  
Жмеринського р-ну  
Вінницької обл. ................................................ 8, 9, 26

с. Стара Білецьківка  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл. ........... 298

с. Стара Збур’ївка  
Голопристанського р-ну  
Херсонської обл. .....................................375, 376, 377

с. Стара Оржиця  
Згурівського р-ну Київської обл.  ...................... 183

с. Старе  
Бориспільського р-ну Київської обл. ................ 173

с. Старий Чорторийськ  
Маневицького р-ну Волинської обл.................. 265

с. Старі Кути  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. ....................................... 159

с. Стародубівка  
Мангушського р-ну Донецької обл.  ................... 82
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с. Старопетрівка  
Бердянського р-ну Запорізької обл.  ................. 132

с. Сташки  
Овруцького р-ну Житомирської обл. ................. 99

с. Стеблівка  
Хустського р-ну Закарпатської обл. .................. 127

с. Стечанка  
Іванківського р-ну Київської обл. ..................... 182

с. Стіна  
Томашпільського р-ну Вінницької обл. ............. 23

с. Стобихва  
Камінь-Каширського р-ну  
Волинської обл. .................................................. 36, 37

смт Стрижавка  
Вінницького р-ну Вінницької обл. .........................9

м. Стрий  
Львівської обл.  ..... 195, 196, 199–201, 305, 306, 312

с. Стричава  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. ................................................. 119

с. Студенок  
Ізюмського р-ну Харківської обл.  ..................... 361

с. Сунки  
Смілянського р-ну Черкаської обл.  .................. 420

смт Талалаївка  
Чернігівської обл. .................................................. 458

с. Тальянки  
Тальнівського р-ну Черкаської обл. .................. 421

с. Тарасівка  
Маловисківського р-ну  
Кіровоградської обл. ............................................. 217

с. Тарасівка  
Чернігівського р-ну Запорізької обл. ................ 136

с. Таужне  
Гайворонського р-ну  
Кіровоградської обл. ............................................. 212

с. Ташлик  
Смілянського р-ну Черкаської обл. ................... 421

с. Темрюк  
Нікольського р-ну Донецької обл.   ..................... 83

с. Теплівка  
Пирятинського р-ну  
Полтавської обл.  ...........................................197, 201

с. Тетянівка  
Слов’янського р-ну Донецької обл.   ................... 87

с. Токарі  
Лебединської міської ради Сумської обл. ........ 346

с. Тополі  
Дворічанського р-ну Харківської обл. .............. 360

с. Торговиця  
Новоархангельського р-ну  
Кіровоградської обл. ............................................. 217

с. Торське  
Лиманського р-ну Донецької обл. ....................... 80

с. Трапівка  
Татарбунарського р-ну Одеської обл. ............... 290

с. Трахтемирів  
Канівського р-ну Черкаської обл. ...................... 416

с. Троєщина  
Броварського р-ну Київської обл. .............174, 175

с. Троїцьке  
Попаснянського р-ну Луганської обл. .............. 227

с. Троща  
Чуднівського р-ну Житомирської обл. ............ 101

м. Турка  
Львівської обл.  ....................................................... 198

с. Тютюнниця  
Корюківського р-ну Чернігівської обл. ............ 450

с. Улянівка  
Новобузького р-ну Миколаївської обл. ........... 273

с. Улянівка  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. .......................................... 73

м. Умань  
Черкаської обл. ........................ 87, 196, 307, 310, 312

с. Устеріки  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. ...............................150, 153

с. Усть-Кам’янка  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл.  ......................................... 63

с. Федорівка  
Карлівського р-ну Полтавської обл.  ................ 295

с. Федорівка Друга  
Бахмутського р-ну Донецької обл. ...................... 76

м. Харків  ..................................................................... 196
с. Хлівчани  

Сокальського  р-ну Львівської обл............233, 235
м. Хмільник  

Вінницької обл.  ....................................................... 26
с. Хороцеве  

Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.  ...................................... 154

с. Хотівля  
Городнянського р-ну  
Чернігівської обл. ..........................................446, 447

с. Хрестище  
Слов’янського р-ну Донецької обл.  .............. 87, 88

с. Христофорівка  
Баштанського р-ну  
Миколаївської обл.  .......................................262, 263

х. Хроли  
Харківського р-ну Харківської обл.  ................. 199

м. Хуст  
Закарпатської обл. 1955 р.  ...................198, 200, 203

с. Хутірське  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. .......................................... 74
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с. Цибулеве  
Знам’янського р-ну  
Кіровоградської обл.  ....................................214, 215

с. Чемериське  
Барського р-ну Вінницької обл. ..............................6

с. Червлене  
Лебединського р-ну Сумської обл. .................... 347

с. Червонопопівка  
Кремінського р-ну Луганської обл. ................... 225

с. Чернещина  
Борівського р-ну Харківської обл...................... 358

с. Чернещина  
Краснокутського р-ну Харківської обл. ........... 365

м. Чернігів ...........................................................224, 444
с. Черняхів  

Кагарлицького р-ну Київської обл. ................... 183
с. Черповоди  

Уманського р-ну Черкаської обл. ....................... 424
с. Чечеліївка  

Петрівського р-ну Кіровоградської обл. .......... 221
с. Чорноголова  

Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. ................................................. 121

смт Чоповичі  
Малинського р-ну Житомирської обл. .............. 98

с. Чулаківка  
Голопристанського р-ну Херсонської обл. ...... 378

с. Чумаки  
Дніпровського р-ну   
Дніпропетровської обл. .......................................... 65

с. Шаболтасівка  
Сосницького р-ну Чернігівської обл. ............... 458

с. Шандриголове  
Лиманського р-ну Донецької обл. ....................... 81

смт Шацьк  
Волинської обл.  ....................................................... 51

с. Шевченко  
Новоазовського р-ну Донецької обл. .................. 84

с. Шевченкове  
Кілійського р-ну Одеської обл.   ................278–281

с. Шендерівка  
Корсунь-Шевченківського р-ну  
Черкаської обл. ...............................................416, 417

с. Шилівці  
Хотинського р-ну Чернівецької обл.................. 443

с. Широка Балка  
Білозерського р-ну  
Херсонської обл. .............................................369–371

с. Шишківці  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл. ............ 441

с. Шклинь  
Горохівського р-ну Волинської обл.  ................... 51

с. Шпилівка  
Сумського р-ну Сумської обл. ............................ 349

с. Шпирки  
Барського р-ну Вінницької обл. ......................... 6, 7

с. Шрубків  
Летичівського р-ну  
Хмельницької обл. ................................................. 405

с. Шульгівка  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. .................................... 72, 74

м. Шумськ  
Тернопільської обл.  .............................................. 202

с. Щедрогір  
Ратнівського р-ну Волинської обл.  ............... 46, 47

с. Юрківці  
Заставнівського р-ну  
Чернівецької обл. ...................................430, 435, 436

с. Яблуниця  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. ....................................... 155

с. Яворів  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. ...............................160, 209

с. Яланець  
Томашпільського р-ну Вінницької обл. ............. 24

с. Яруга  
Могилів-Подільського р-ну  
Вінницької обл. ........................................................ 18

с. Яструбине  
Сумського р-ну Сумської обл. ............................ 350

с. Ятранівка  
Уманського р-ну Черкаської обл. ....................... 424

с. Яцьки  
Васильківського р-ну Київської обл. ........176, 181
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