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знавця, публiциста i громадського дiяча Трохима
Зiнькiвського (1861–1891, м. Бердянськ), док-
тор фiлологiї Сидiр Кiраль: “Т.Зiнькiвський лю-
бив i шукав справжньої волi... Волелюбнiсть i
демократизм, наполегливе прагнення до всебiчної
емансипацiї людини i нацiї – провiдне начало в
його свiтоглядi. Генетично успадковане вiд пра-
щурiв i етнопедагогiки батькiв, вiд тiтки – хре-
щеної матерi, яка була для хлопця уособленням
того лагiдного та щирого жiночого українського
типу, що “причаровував до себе дитячу й не ди-
тячу душу, чулу i вразливу”. Своєю високою мо-
ральнiстю i побожнiстю, розповiдями про муки
Христа i Житiя святих, переслiдуваних i торту-
рованих за вiру, вона зумiла вдихнути небоже-
вi глибоке релiгiйне почуття, збудити iнтерес до
Святого Письма. “Читання Житiя святих стало
моїм улюбленим заняттям, а Бiблiя – настiль-
ною книгою...”1. Отже, свiтогляд та нацiональ-
на свiдомiсть формуються у дитинствi, а у май-
бутньому тiльки шлiфують, розвивають, вдоско-
налюють, поглиблюють i змiцнюють фундамент
свого “я”, свою вiру. Блаженнiший Патрiарх Йо-
сип Слiпий “... називає вiру i науку двома кри-
лами людського духа. Впродовж вiкiв вони вели
людину, удосконалюючи її знання, мораль i жит-
тєвi вимоги”2. На думку Йосипа Слiпого, вiра –
це переконанiсть; в той же час є рiзнi “вступнi
переконання” людей: авторитет батькiв – для ди-
тини”3. Традицiйно-побутова культура українцiв
– це перш за все вияв свiторозумiння та свiтог-
лядних переконань народу, який своїм багатовiко-
вим буттям, усiм своїм досвiдом життєдiяльнос-
тi глибоко закорiнений у природу, уявляє себе її
частиною.

Доповiдь виголошена на V Мiжнародному конгресi
українiстiв, м. Донецьк, 28 червня – 1 липня 2005 р.

1Кiраль С. Апостол Молодої України: Трохим Зiнькiв-
ський у контекстi доби.– К.: Видавництво “КИТ”, 2002.–
С. 47.

2Гринiв О. Йосиф Слiпий як iсторик, фiлософ, педагог.–
Львiв, 1994.– С. 67.

3Там само.– С. 68.
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Звичаї українського народу, передусiм, пов’я-
занi з традицiйним свiтоглядом, який складався
протягом багатьох столiть i зберiг чимало ознак
дохристиянських вiрувань. Обряди подiляються
на два основних типи: сiмейнi та календарнi. Сi-
мейна обрядовiсть освячувала перехiднi або етап-
нi моменти у життi людини. Вона складається
з весiльних, родильних (пологових) i похоронних
обрядiв. У циклi сiмейних обрядiв сплелися дiї,
символи, атрибути, що виникли у рiзнi епохи i
повиннi були забезпечити щастя, багатство, бла-
гополуччя сiм’ї i захистити її членiв вiд злих сил.

Родильна обрядовiсть – складова сiмейної об-
рядовостi. Вона є сукупнiстю звичаїв та обрядо-
вих дiй, спрямованих на створення сприятливого
психологiчного настрою для породiллi, прийому
родiв та вшанування породiллi й новонародже-
ного. Обряди, пов’язанi з народженням дитини,
прийнято пiдроздiляти на три цикли: передродовi,
власне родильнi (пологи) i пiсляродовi (вибiр iме-
нi дитини; наречення породiллi Богородицею; ви-
бiр кумiв; обряд прилучення дитини до Родового
Вогнища (рiдного дому); обряд закриття Брами
Нави (“зливки”); пострижини (через рiк) тощо.
Публiкацiя має за мету дослiдити родильну об-
рядовiсть населення Києво-Подiльського вiйсько-
вого поселення кавалерiї.

Проблему обрядовостi певним чином висвiт-
лено у науковiй лiтературi. Так, наприклад, у
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теоретичному планi заслуговують на увагу ро-
боти I.В.Суханова1. Автор комплексно розгля-
дає традицiї, звичаї та обряди, простежує їх
становлення, розкриває їхню соцiальну сутнiсть.
У монографiї Д.М.Угриновича “Обряди. За i
проти”2 розкриваються походження i соцiаль-
на сутнiсть обрядiв, аналiзуються їхнi iстори-
чнi типи. Особлива увага придiляється крити-
цi релiгiйної обрядовостi, висвiтленню причин
її iснування у сучасних умовах. Особливостi
звичаїв українського народу розглянуто у пра-
цях О.Воропая, Р.Ф.Кирчiва, А.П.Пономарьова,
Г.С.Лозко3. Аналiз наявної лiтератури з даної
проблеми показує, що розроблено цiкавi пiдхо-
ди до з’ясування окремих суттєвих особливостей
обрядовостi. В iсторiї вiйськово-поселенської си-
стеми питання родильної обрядовостi та органi-
зацiї акушерської допомоги мешканцям Києво-
Подiльського вiйськового поселення кавалерiї за-
лишається не вивченим. В архiвних матерiалах
майже вiдсутнi вiдомостi про акушерок й офi-
цiйно органiзовану медичну допомогу вагiтним,
породiллям та новонародженим на територiї кава-
лерiйських округiв поселення. Iз тих небагатьох
джерел, якi дають певну iнформацiю про даний
напрямок лiкувально-профiлактичної роботи, мо-
жна з’ясувати лише те, що лiкарськi управи у
кожному окрузi мали по однiй акушерцi4. Вико-
нання нелегких обов’язкiв акушерки на селi брала
на себе проста, неграмотна баба-повитуха.
Передродовi обряди покликанi були сприяти

1Суханов И.В. Обычаи, традиции, преемственность
поколений.– Москва, 1976.– 216 с.; Суханов И.В. Обы-
чаи, традиции, обряды как социальные явления.– Горький,
1973.– 256 c.

2Угринович Д.М. Обряды. За и против.– Москва: По-
литиздат, 1975.– 176 с.

3Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографiчний
нарис.– К.: Oберiг, 1991.– 590 с.; Кирчiв Р.Ф. Сi-
мейнi звичаї та обряди. Етнографiя України / За
ред. С.А.Макарчука.– Львiв, 1994.– С. 141-356.; Лоз-
ко Г.С. Українське народознавство.– 2-е вид., доп. та
перероблене.– К.: АртЕк, 2004.– 472 с.: iл.; Понома-
рьов А.П. Сiм’я i родинна обрядовiсть // Культура i побут
населення України.– К., 1993.– С. 175-202.

4Центральний державний iсторичний архiв України у
м. Києвi.– КМФ 12.– Оп. 1.– Спр. 112.– Aрк. 22.

нормальному перетiканню вагiтностi та доброму
самопочуттю жiнки. Оскiльки вони торкалися де-
лiкатних справ – чекання пологiв та появи нового
члена сiм’ї, то були насиченi обереговими дiями
та повiр’ями. Серед вiйськових поселенцiв iсну-
вало загальне повiр’я, що доля людини визнача-
лася ще до народження її на свiт, тобто те, що їй
призначене в утробi матерi, того не минути. Мов-
ляв, будь-яке запобiгання не могло змiнити долю.
Таке повiр’я пiдкрiплювалося посиланнями на рi-
знi iсторiї та легенди, що поширювалися серед
поселенцiв5. Так, породiллю, насамперед, оберi-
гали вiд усiляких несподiванок та неприємностей.
Ще до народження дитини мати повинна була
дотримуватися, крiм гiгiєнiчних умов, ще деяких
iнших: не шити у недiльнi i святковi днi, оскi-
льки вважалося, що можна зашити очi дитинi.
Усi випадки слiпонароджених дiтей пояснювалися
саме цiєю обставиною. Крiм того, мати повин-
на була стежити, щоб хто-небудь випадково не
переступив через дишель воза, у який запряга-
ли вола, або через воловiд. У противному випа-
дку – пуповина обмотувала шию дитинi, i вона
при народженнi могла задушитися або ушкоди-
тися. Майбутня мати також повинна була при-
ховувати наближення своїх пологiв. Чим менша
кiлькiсть людей знали про час наближення її по-
логiв – тим краще. З цього приводу iснувало по-
вiр’я, що породiлля буде страждати муками наро-
дження стiльки годин пiдряд, скiльки осiб зна-
ють про час її пологiв. Тому коли приходив цей
час, жiнка намагалася запросити повитуху цiл-
ком таємно, щоб нiхто про це не дiзнався. Пови-
туха намагалася пробратися у будинок породiллi
таємно.
Роди (пологи) вiдкривали цикл власне родиль-

них обрядiв. Зважаючи на драматичнiсть подiї,
пологи великою мiрою обставлялися обереговими
i магiчними обрядами. Пiд час пологiв вiдчиня-
ли дверi, вiдмикали всi замки, розв’язували усi
вузли, щоб дитина легше вийшла на свiт, поро-

5Очерк некоторых верований, обрядов простонаро-
дия в юго-западном крае // Подольские Епархиальные
Ведомости.– 1868.– Отд. 1 (официальный).– № 8.–
С. 246.
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дiллю ж обкурювали зiллям. Усi цi дiї виконувала
спецiально запрошена жiнка, досвiдчена у таких
справах – повитуха.
Вона виконувала цiлий комплекс з убережен-

ня породiллi, щоб до неї не прив’язалася нечиста
сила, що особливо нападала пiд час пологiв. Цей
комплекс передбачав такi заходи: у постiль поро-
дiллi клали часник, яку-небудь залiзну рiч: соки-
ру, косу, але особливо ножик з кiстяною ручкою6.
До паху породiллi прикладали голку з ниткою.
До голови породiллi обов’язково ставили трiйцю
– Богоявленську воскову свiчу, прикрашену ка-
линою, барвiнком та iншими квiтами. Вважалося,
що за таких умов породiлля перебувала у безпецi
вiд нападу нечистої сили (що особливо буває не-
безпечна до прочитання над майбутньою матiр’ю
молитви). Для полегшення болю породiллю iнодi
одягали у сорочку, на якiй залишилися слiди фi-
зiологiчної цнотливостi, оскiльки вважалося, що
така сорочка допомагала полегшити навiть най-
важчi пологи. Крiм цих заходiв, застосовували
додатковий ритуал: змушували чоловiка лягти на
пiдлозi, а дружину переступити через нього, та-
кож породiллi розплiтали волосся i водили її по
подвiр’ю, таким чином вона мала наступити на
щасливе мiсце. Стогони породiллi сповiщали, що
незабаром з’явиться на свiт нова людина – “чис-
тий ангел”. Поселенцi вiрили, що у цей час у бу-
динку перебували ангели, якi обирали собi мiсце
на вiкнi – проти породiллi, щоб своїми молитвами
допомогти благополучно появитися на свiт дити-
нi. Присутнiсть ангелiв у вiкнi тривала рiвно три
доби, тому на честь небесних гостей освiтлення у
будинку породiллi тривало три ночi пiдряд.
Вiдомо про випадки, коли дитина народжува-

лася в особливiй перетинчастiй оболонцi, яку на-
зивали “сорочкою”. Така дитина, вважалася дуже
щасливою у майбутньому. “Сорочку” як ознаку i
навiть причину щастя ретельно висушували й пi-
сля цього зберiгали як святиню протягом життя.
Частинку її зашивали у сорочку немовляти, i з
цим талiсманом дитина не розставалася все жит-
тя, аж до самої смертi. Батьки також зашивали

6Там само.– С. 248.

її у свiй одяг. Чужим людям давати цю коштов-
нiсть категорично заборонялося, щоб до них не
перейшло їхнє щастя. Вiра у цей талiсман була
настiльки сильною, що стороннi люди готовi були
спокуситися на злочин, щоб придбати i собi час-
тинку цiєї “сорочки” – талiсмана запоруки щастя.
Сам момент появи малюка на свiт також супро-

воджувався обрядами, бо саме тепер намагалися
визначити його характер, майбутнiй рiд занять.
Пуповину перев’язували прядивом з коноплi, на
якому було насiння, що символiзувало майбутнє
потомство i впливало на примноження нащадкiв
немовляти7. Прядиво приготовлялося завчасно i
обов’язково мало бути окроплене богоявленською
водою. Заготовлену завчасно трiйцю обмотува-
ли пряжею з коноплi, що потiм служила для пе-
рев’язки пуповини. При перев’язуваннi пупови-
ни баба-повитуха благословляла немовля словами:
“Нехай Бог дарує тобi щастя, здоров’я i бага-
то лiт”. Вiдрiзання пуповини вiдбувалося на тiм
предметi, з яким пов’язувалося майбутнє занят-
тя немовляти. Так, якщо дитина народжувалася
у сiм’ї, де усi її члени мали освiту i займали-
ся суспiльною дiяльнiстю, то пуповину вiдрiзали
на книзi. Адже вважалося, що це сприятиме роз-
витку нахилу дитини до занять, покликаних своїм
становим походженням. Коли пуповина вiдсихала
i вiдпадала вiд дитини, тодi батьки ховали її i
дбайливо зберiгали до 7 рокiв, щоб вона могла
розв’язати зав’язку пуповини. Ця обставина, мо-
вляв, сприяла розвитку здiбностей дитини. Пiсля
вiдрiзання пуповини дитину клали на деякий час
до нiг матерi. Вважалося, що ця процедура зро-
бить дитину, у зрiлому вiцi, покiрною i слухня-
ною своїм батькам.
Останнiй обряд, що вiдбувався у зв’язку з по-

явою на свiт нової людини, полягав у тому, що
баба-повитуха обмивала свої руки, а потiм, на-
ливши в пригорщi води, давала пити цю воду мо-
лодiй матерi. Мати подавала їй рушник для вити-
рання рук, який пiсля цього ставав власнiстю по-
витухи. Обряд обмивання рук повитухи означав,
що вона не виносила з будинку кровi породiл-

7Там само.– С. 249.
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лi. Цей обряд дотримувався дуже суворо. Якщо
траплялося так, що повитуху термiново запрошу-
вали для повивального обов’язку в iнше житло,
але вона не пройшла обряд обмивання рук вiд
кровi породiллi, де була ранiше, тодi вона негайно
поверталася туди, а потiм уже поспiшала на до-
помогу в iнший будинок. У противному випадку
повитуха брала на свою душу великий грiх, i по-
родiлля вважалася нечистою на “тiм свiтi”, тому
що вона не очистила рук повитухи вiд своєї кровi.
Пiсляродовi обряди були покликанi сприяти

кращiй долi дитини, оберiгати її вiд усього злого.
Дуже важливим був момент, коли дитину впер-
ше клали у колиску. Обов’язково завчасно туди
насипали небагато жита, щоб жила дитина, як го-
ворили поселенцi, “на життя”. Саме зерна жита, а
не iншого хлiба, насипали у колиску. Це поясню-
валося спiвзвуччям слiв жито – “рожь” i життя –
“жизнь”; або тим, що жито становило основний
вид хлiба у поселенцiв. Подiбний обряд вiдбу-
вався, коли одягали дитину вперше у сорочку: у
рукава насипали жито.
Поселенцi суворо дотримувалися звичаю: нiчо-

го не позичати з будинку, де народилася дитина,
а також з того будинку, де вона невгамовно плаче.
Вважалося, що невгамовний плач дитини пов’яза-
ний саме з тим, що з будинку взяли рiч, яку вона
оплакувала8.
Коли вiдвiдувачки приходили до дня народ-

ження дитини, то, побачивши її в перший раз,
свої враження висловлювали неодмiнно вживаю-
чи слово “нiвроку”, тобто, щоб не наврочити, й
дивилися на кiнчики своїх нiгтiв. Вони вiрили, що
тодi дитинi не буде нiякої шкоди вiд пристрiту.
Незабаром пiсля пологiв влаштовували “роди-

ни” – своєрiдний очисний ритуал, оскiльки по-
родiлля вважалася нечистою. У кiмнату, де вiд-
булися пологи, три днi не можна було заходити,
до очищення жiнка не могла доїти корiв, стави-
ти опару, мiсити тiсто, торкатися iкон. У цьому
вiдчувається вiдгомiн дуже давнiх язичницьких
вiрувань. У цей же перiод молода мати була особ-
ливо вразлива для зурочення i причини. Тому

8Там само.– С. 250.

з допомогою баби-повитухи вона органiзовувала
гостину. Але гостi складалися винятково з одних
лише жiнок, яких частували рiзними стравами, в
залежностi вiд матерiального стану, i горiлкою з
медом. Гостi йшли на родини обов’язково з по-
дарунками, як правило, приносили рiзнi продук-
ти господарства. Свято родин у компанiї жiнок
– це мале свято. Тим часом готувалися до ве-
ликого свята – з нагоди хрестин, у якому бра-
ла участь змiшана компанiя з чоловiкiв i жiнок.
Саме запрошення на хрестини вiдбувалося iнак-
ше, нiж на родини (на перше свято запрошувала
сама породiлля). Насамперед, запрошували бажа-
них хрещеного батька та хрещену матiр. За вка-
зiвкою господаря повитуха направлялася до на-
мiчених з калачем i вiд iменi господаря уклiнно
просила бути хрещеними батьками дитини. Згода
на запрошення виражалася у тому, що майбут-
нi хрещенi батьки брали з рук повитухи калачi й
обдаровували її якими-небудь сiльськогосподар-
ськими продуктами. Якщо запрошенi хрещенi ба-
тьки вiдмовлялися з якихось причин, тодi вони
не брали калача i не обдаровували вiдвiдувачку.
Як правило, поселенцi не задовольнялися одни-
ми хрещеними батьками, а намагалися, по мож-
ливостi, запросити таких побiльше. Цей звичай
навiть вважався вигiдним, тому що кожний хре-
щений жертвував що-небудь на користь немов-
ляти. Крiм хрещених батькiв запрошували також
iнших гостей. Певна рiч, їх кiлькiсть залежала
вiд можливостей господаря. Основне частування
поселенцiв на святi хрестин складалося з горiл-
ки9. Але святкуванню хрестин передував обряд
хрещення. Протягом обряду хрещення, як прави-
ло, новонародженого тримали на руках вiнчальнi
батько й мати породiллi. Пiсля закiнчення обря-
ду хрещення всi куми i гостi збиралися у будинку
господаря для частування. Пiсля святкової вечерi
баба-повитуха клала дитину на подушку на стiл,
за яким сидiли гостi, промовляючи: “похресник
просить вас обдарувати його щастям-здоров’ям,
щоб вiн мав за що купити коня”. Примовка ця
рiзнилася, в залежностi вiд красномовства пови-

9Там само.– С. 251.
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тухи. У вiдповiдь гостi клали на подушку грошi,
хто скiльки мiг. Пiсля цього дитину знiмали зi
стола i тодi починалася наступна церемонiя. По-
витуха обдаровувала гостей, переважно хрещених
батькiв, калачами, причому кожному хрещеному
давала по два калачi. Пiсля цього вона роздавала
гостям10 букети з калини, барвiнку й iнших квi-
тiв. Ця церемонiя вiдбувалася таким чином: по-
витуха клала на тарiлку квiтку i бiля неї ставила
налиту чарку горiлки. Пiдносячи їх до кожного
гостя, вона примовляла: “Просимо на квiточку й
на горiлочку, на винце i на добре слiвце”. Тодi
гiсть брав з тарiлки горiлку i пив за здоров’я но-
вонародженого. Повитуха вмочувала квiтку у за-
лишки горiлки i мазала нею гостю обличчя. Гiсть
клав грошi у тарiлку, а повитуха вiддавала йому
квiтку. I так по черзi вiдбувалося з усiма гостя-
ми. Пiсля роздачi квiтiв гостi розходилися. Квiти
на хрестинах служили символом здоров’я i краси
дитини.
Роздача квiтiв на хрестинах була пов’язана з

легендою. Згiдно з нею, у давнiй час iшов iз
хрестин один чоловiк. На дорозi його зустрiв не-
чистий та й запитав, звiдки вiн iде? Перехожий
вiдповiв, що йде iз хрестин. Нечистий не повi-
рив. “Якби ти йшов iз хрестин, – зауважив вiн,
– то мав якийсь знак iз собою”. Нечистий цiлу
нiч промучив чоловiка i завiв його у яри, з яких
чоловiк вибрався вже по дню. Звiдси i пiшло ви-
користання квiток на хрестинах11, щоб кум, який
зустрiнеться iз нечистим пiд час повернення додо-
му, мiг довести, що вiн дiйсно був на хрестинах,
i таким чином звiльнитися вiд нечистого. I неви-
падково, коли людину, яка поверталася iз хрестин
жартiвливо запитували: “Де був?”. Той вiдповi-
дав: “На хрестинах”. “Тодi покажи квiтку!” – ви-
магали у нього. Чоловiк показував квiтку i потiм
продовжував свiй шлях.
Iснувало повiр’я, що безплiдним жiнкам корис-

10Лозко Г.С. Українське народознавство.– 2-е вид., доп.
та перероблене.– К.: АртЕк, 2004.– C. 400-401.

11Очерк некоторых верований, обрядов простонаро-
дия в юго-западном крае // Подольские Епархиальные
Ведомости.– 1868.– Отд. 1 (официальный).– № 8.–
С. 252.

но висмоктувати кров з пуповини дитини, тому
що прийняття цiєї кровi робило їх здатними до
дiтородiння. Але цим засобом користувалися до-
сить рiдко, тому що породiллi, як було сказано
вище, дуже ревно оберiгали свою кров. Та й спри-
яння повитухи у подiбних випадках вважалося ве-
ликим грiхом.
Вiдомо, що у поселенському середовищi не було

традицiєю вiдмiчати днi народження.
Заслуговує уваги обряд надiвання пояса на

хлопчика. Вiн вiдбувався, коли хлопчиковi випов-
нювалося 3-4 роки. Заздалегiдь батько й мати
виготовляли для нього пояс, безумовно, новий.
Уранцi, коли сонце сходило високо на небi, батько
й мати зверталися до iкон з молитвою про свою
дитину, змушували i її молитися. Потiм одягали
на хлопчика пояс iз висловлюванням йому своїх
побажань12. Зазвичай казали: “Даруй тобi, Боже,
щастя, здоров’я й багато лiта. Дай Боже, щоб ти
той сходив i на кращий заробив”. Ще пiзнiше
надягали на хлопчика нижнiй чоловiчий одяг. За
загальним вiруванням було потрiбно, щоб мати в
один присiд приготувала першi штани для сина.
Вважалося, що ця обставина мала вплинути на
майбутнiй успiх її сина в усiх справах. Особли-
во ця обставина сприяла успiху у колi наречених,
коли хлопчик стане женихом. Такий молодий вiд-
разу причаровував обрану наречену. Звiдси нев-
дачi хлопця в одруженнi часто пояснювали тим,
що мати першi штани зшила для свого сина не в
один присiд, а бралася за них кiлька разiв13.
Отже, родильнi обряди поєднували як рацiо-

нальнi елементи народного досвiду, так забобоннi
i магiчнi дiї. У Києво-Подiльському вiйськово-
му поселеннi кавалерiї родильнi обряди народжен-
ня дитини ретельно супроводжувалися магiчними
дiями та обставлялися обереговими знаками, бо
таїнство появи на свiт належало до вельми делi-
катних сфер. Особливо важливими були ритуали
“родини” (своєрiдний очисний ритуал), а також
хрестини.

12Там само.– С. 253.
13Там само.– С. 254.


