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Старосамбiрщина – самобутнiй куточок Бой-
кiвщини, старожитностi i традицiї якого здавна
привертали увагу народознавцiв. Полем особли-
вого зацiкавлення та активної етнографiчної по-
льової роботи цi терени залишаються й у наш
час. В останнє десятирiччя у рамках рiзних
етнографiчно-краєзнавчих проектiв тут працюва-
ло кiлька експедицiй науковцiв Iнституту наро-
дознавства НАН України. У результатi нагро-
маджено багатий матерiал, який, гадаємо, стане
доброю фактографiчною опорою для створення
колективної наукової працi про iсторiю, побут i
культуру жителiв краю. Зусиллями рiзних дос-
лiдникiв чимало цiкавих вiдомостей зiбрано про
мiсцевi звичаї та обряди, зосiбна й тi, що по-
в’язанi з ключовими подiями життєвого циклу
людини (народження, одруження, смерть), кален-
дарними святами тощо. Частина з них уже зна-
йшла певне узагальнення у деяких народознавчих
публiкацiях1. Сподiваємося, що скарбничку знань
про традицiйну народну обрядовiсть поповнить i
оця невелика розвiдка, у якiй на основi матерiалiв

1Див.: Сiлецький Р. Звичаї та обряди, пов’язанi з будi-
вництвом хати на Старосамбiрщинi // Старосамбiрщина.–
Львiв, 2001.– С. 57–62; Кутельмах К. Мандрiвка вглиб
вiкiв (Прадавнi елементи в зимовiй обрядовостi) // Там
само.– С. 87–95; Гузiй Р. “Мечу балиць межи горцi, аби-с
родила хлопцi!” (Декiлька фрагментiв традицiйної весiльної
обрядовостi на Старосамбiрщинi) // Там само.– С. 97–102.

нещодавнiх теренових розслiдiв2 зроблено спробу
охарактеризувати одну з важливих i досi малодо-
слiджених її складових.
Народнi традицiї, пов’язанi з народженням ди-

тини, охоплюють низку усталених звичаїв, обря-
дiв, практичних i магiчних дiй, пересторог, за-
борон, якi згрупованi довкола ключових подiй у
життi жiнки-матерi i таїнства появи на свiт нової
людини: вагiтнiсть, пологи, пiсляпологовий перi-
од, церковне хрещення немовляти. Сукупно усi
чинностi, багатьох iз яких на Старосамбiрщинi
дотримуються досi, покликанi забезпечити необ-
хiднi передумови для успiшних пологiв i наро-
дження фiзично й розумово повноцiнної дитини;
нормальний перебiг самих пологiв; пiсляпологове
обрядове очищення породiллi й немовляти та їх-
ню охорону вiд зурочення i злих сил; приєднання
новонародженого до сiм’ї, роду, громади, христи-
янської вiри та його подальшу щасливу життєву
долю.
За традицiйними народними вiруваннями, якi

загально поширенi й тепер, легкi пологи, здоров’я,
зовнiшнiсть i вдача майбутньої дитини безпосе-
редньо залежать вiд фiзичного й психологiчно-
го стану та поведiнки жiнки в перiод вагiтностi.
Норми такої поведiнки здавен регулювали рiзнi
звичаєвi настанови, правила, перестороги, заборо-
ни. У народi твердо вiрили й вiрять у те, що їхнє
дотримання може вберегти вагiтну вiд надмiрних
емоцiйних переживань, фiзичного перевантажен-
ня, травматизму та iнших небажаних ситуацiй.
Отже, зазвичай у час вагiтностi жiнка мала на-

самперед дотримуватись таких правил: добре хар-
чуватися й не вживати спиртного; не пiднiмати
нiчого важкого i взагалi не братися до тяжкої
працi; не їздити верхи на конi; за будь-яких об-
ставин зберiгати добрий настрiй, спокiй i врiвно-
важенiсть, не дратуватися, не злитися, не свари-
тися, не кричати; не брати чужих речей, уникати

2Див.: Гузiй Р. Сiмейнi звичаї та обряди на Старосам-
бiрщинi. Матерiали польових дослiджень, 1998 р. // Архiв
Iнституту народознавства НАН України.– Ф. 1.– Оп. 2.–
Од. зб. 458.– Арк. 102–144; Горошко Л. Календарнi i
родиннi звичаї та обряди в селах Старосамбiрського р-ну
Львiвської обл. (польовi матерiали 2006 р.) // Там само.
– Од. зб. 466 в.– Арк. 9, 16, 26–27, 32–33, 38, 43, 49,
63–64, 67, 72–73, 136–137.
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ситуацiй, якi могли б викликати переляк, i т. iн.
У багатьох селах на такi настанови, з-помiж яких
чимало рацiональних, зважають i тепер. Части-
ну з них досi пояснюють на основi забобонних
вiрувань, гадаючи, що порушення тих чи iнших
заборон може позначитися на зовнiшностi й ха-
рактерi дитини, призвести до утруднених пологiв
i навiть смертi немовляти.
Так, у деяких селах вважають, що вагiтнiй

не можна брати нiчого чужого, наприклад, рва-
ти якiсь плоди з чужого городу тощо, оскiльки
її дитина згодом буде красти чи взагалi помре
(сс. Спас, Библо). В iнших упевненi, що вагiт-
нiй не можна злитися, “би потому дiтина не була
злосна”, гнiватися з кимось, бо вона не буде роз-
мовляти (сс. Страшевичi, Соснiвка, Тур’є, Вовча
Нижня, Галiвка), а також стригтися, “бо може
дiтина мову стратити” (с. Скелiвка).
У с. Галiвцi впевненi, що дитина не буде гово-

рити, матиме “пришитий язик”, якщо вагiтна за-
шиє щось “на собi”, не знявши вбрання. “Аби не
зашити дiтинi розум”, подiбної перестороги зда-
вна дотримуються i в Топiльницi. Якщо на оде-
жинi треба пришити ґудзик абощо, її треба зняти,
“бо так колись старi люди мовили”.
З шиттям пов’язанi й деякi iншi заборони, не-

дотримання яких, за народними повiр’ями, може
призвести до трагiчних наслiдкiв. Зокрема, вагiт-
нiй не можна шити в недiлi й свята, щоб дитина
не “обмоталася в пуповинi” (с. Соснiвка). Не мо-
жна також пiд час шиття, вишивання вiшати нит-
ки на шию, “бо потiм ся дитина овине в пуповинi
i може задусити сi” (с. Библо).
У багатьох селах також вважають, що з тих

самих причин вагiтнiй жiнцi не слiд переступати
через будь-якi дроти, ланцюги, бо “обмотується
пуповина”, “потому дiтина обмотуєся тов пупови-
нов” i т. iн. У Галiвцi її ще застерiгають сiдати на
ковбицю, “бо будут дiти головатi”, а в Страшеви-
чах – ходити в чорнiй одежi, “бо та дiтина колись
може ходити в жалобi”, виливати воду через по-
рiг, бо це може зашкодити статевому розвитковi
новонародженого хлопчика тощо.
Згiдно зi звичаєвою настановою, якої дотепер

загально дотримуються на Старосамбiрщинi, для
майбутньої дитини не годиться заздалегiдь го-

тувати одяг, оскiльки цим можна накликати її
смерть. У багатьох селах також досi твердо пе-
реконанi, що вагiтнiй не слiд дивитися на боже-
вiльних, калiк, небiжчика, бо дитина може наро-
дитися неповносправною, калiкою, буде блiдою,
жовтою, як мрець, хворiтиме чи помре. З тiєї
ж причини майбутнiй матерi не бажано бути на
похоронi, а якщо вона таки бере у ньому участь,
то не треба дивитися на покiйника. З охорон-
ною метою їй також варто перев’язати собi па-
лець червоною ниткою або, як, скажiмо, радять
у Страшевичах – перебирати у кишенi ґудзик чи
нитку i думати про це, а не про мерця.
Чи не найбiльше повiр’їв та оповiдей, якi мож-

на почути й сьогоднi, стосується ситуацiй i об-
ставин, за яких вагiтна може зазнати переляку.
Якщо так стається, й жiнка тодi мимоволi торк-
неться свого тiла, вiрять, що на тiлi дитини “вiдi-
б’ється” родима пляма, знак у виглядi того, чого
вона налякалася. Так, якщо жiнка схопилася за
обличчя, коли злякалася ящiрки, жаби чи “пас-
кудницi” (змiї), на обличчi дитини буде пляма,
схожа на ящiрку, жабу чи змiю; якщо торкнулася
обличчя, шиї, коли бачила пожежу чи кров пiд
час бiйки – “перенесеться” вогняна, кривава пля-
ма3. Щоб “не повадити” дитинi, вагiтнiй також
не варто увечерi дивитися у вiкно, переглядати
“страшнi” телефiльми i т. iн. Словом, при надiї
жiнка завжди має пам’ятати про те, “яка вна є”,
й уникати будь-чого, що спричиняє страх, триво-
гу та занепокоєння.
За поведiнкою, самопочуттям, а також потре-

бами вагiтної, звичайно ж, стежать її мати чи све-
круха, бабуся, чоловiк. Свою турботу та увагу до
майбутньої матерi мають виявляти й iншi члени
родини, i взагалi всi, хто так чи iнакше контактує
iз нею. При цьому, згiдно iз загальноприйнятими
нормами, усi забаганки вагiтної належить викону-
вати: частувати усiм, чого лише захоче, давати на
її прохання будь-яку рiч абощо. В iншому разi, за
вiруваннями, людинi, яка вiдмовила в чомусь ва-
гiтнiй, мишi знищать одяг, або вона зазнає iнших
матерiальних втрат. Аби так не сталося, той, хто

3У с. Страшевичах вважають, що такого знаку можна
позбутися, якщо мати щоранку до сходу сонця буде обли-
зувати пляму.
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не може задовольнити прохання вагiтної, пови-
нен промовити вiдому оберегову формулу: “Моє
шматя в твої скринi”.

На вiдмiну вiд iнших бойкiвських теренiв, де з
остраху перед зуроченням та утрудненими поло-
гами жiнки зазвичай намагалися якомога довше
приховувати вiд усiх свою вагiтнiсть, на Старо-
самбiрщинi вагiтним радили i радять тепер “вiд-
криватися”, “не вiдпиратися”, бо iнакше дитя на-
чебто дуже довго “не має бесiди” (не говорить).
Якщо вона зiзнається, тодi дитина почне розмов-
ляти досить скоро, навiть вже до року. Подекуди,
щоправда, вважають, що все це лише звичайнi
“бабськi забобони”.

Низка своєрiдних народних повiр’їв, що поста-
ли на основi спостережливостi селян, стосуєть-
ся визначення статi майбутньої дитини. Так, у
багатьох селах на Старосамбiрщинi упевненi, що
“на хлопчика” у матерi гарне i чисте обличчя, а
“на дiвчинку”, яка начебто “вiдбирає красу”, воно
марнiє, блiдне, вкривається плямами (сс. Стра-
шевичi, Соснiвка, Спас, Тур’є, Галiвка). В iнших
селах вважають навпаки (Библо, Княжпiль), або
ж, наприклад, “ворожать” за формою живота. У
жiнки з широким, низьким i пласким животом
буде дiвчинка, а з високим, опуклим i вузьким –
хлопчик (сс. Страшевичi, Соснiвка, Спас, Тур’є,
Княжпiль, Топiльниця).

Ще одне поширене вiрування: рiзними магiч-
ними дiями, якi належить виконувати пiд час ве-
сiлля, можна заздалегiдь “посприяти” народжен-
ню дитини тiєї чи iншої статi. Наприклад, щоб
наворожити собi народження багатьох синiв та
появу дочки, у Галiвцi, Плоскому молода, увi-
йшовши до церкви, дивилася на стiни, рахувала
кiлька балок i пошепки промовляла: “Дуби як ду-
би, а одна сосна i та добре росла”, “Всьо дуб, всьо
дуб, хiба одна сосна i та дуже красна”. Подiбно
у с. Тур’єму на порозi храму наречена шепотi-
ла: “Верба i клин – перша дiвка, другий син”. У
цьому ж селi розповiдають, що колись на весiллi
молода брала головку часнику i “з тої головки ви-
мiтувала два чи три зубцi, щоби були двi чи три
дiвки, а решту би були хлопцi”. У Тур’єму, Галi-
вцi, Топiльницi, Соснiвцi, Головецькому, Сушицi
побутував ще й такий весiльний звичай: свекру-

ха кидала на пiч “балець” (вiдрiз полотна, який
вона отримала у дар вiд невiстки) i промовляла:
“Мечу балиць межи горцi, аби-с родила хлоп-
цi” або “Мечу межи горцi, шоби були самi хлоп-
цi”, “Мечу бальцi межи горцi, шоби були дiвки й
хлопцi”.
Оскiльки з певних причин у минулому наро-

дження хлопчикiв бажали бiльше, нiж дiвчат4,
дехто i далi не пускав долi на самоплив i щось там
“ворожив” у момент зачаття чи в перiод виношу-
вання плоду. Так, подекуди “на хлопчика” пiд по-
дружнє ложе пiдкладали якесь знаряддя чоловi-
чої працi, наприклад сокиру (с. Княжпiль), упро-
довж усiєї вагiтностi жiнка лягала лише на правий
бiк (с. Стара Ропа) тощо. Принагiдно зауважимо
також деякi народнi засоби допомоги бездiтним:
щоб завагiтнiти, жiнка мала випити напiй iз на-
стояної на горiлцi пуповини (с. Страшевичi) або
стати на те мiсце, де закопано плаценту (сс. Биб-
ло, Плоске).
Часто бездiтнi жiнки зверталися “за радою” до

сiльських знахарiв. Однак не завжди й вони мог-
ли допомогти, якщо жiнка була такою, що “не ма-
ла вроду”. За деякими вiруваннями, вiдсутнiсть
дiтей – це кара за грiхи, натомiсть багатодiтна
сiм’я – благословенна Богом.
Власне родильнi обряди розпочиналися iз за-

прошення до вагiтної повитухи (“баби”) – впра-
вної у своїй справi i шанованої у громадi сiльсь-
кої акушерки. Увiйшовши до хати, вона, перш за
все, молилася, а далi приймала пологи, послуго-
вуючись рiзними засобами традицiйної народної
медицини. Зокрема, щоб вагiтну “скорiше брали
болi”, повитуха масувала її, обкурювала трава-
ми, цибулею; задля розширення родових шляхiв i
швидшого виходу плоду клала породiллю на га-
рячу пiч або прикладала до живота теплi пелю-
шки, туго стискала його полотном чи хусткою,
брала жiнку пiд пахи (“за клуби”) чи просила це
зробити її чоловiка, змушувала вагiтну стукати
ногами об порiг тощо. У разi особливо важких
пологiв “баба” намазувала руку олiєю й сама ви-
тягувала плiд iз лона, щоб зупинити кровотечу,

4Найперше тому, що згодом кожну з одружених дочок,
яка вiдходила в iншу родину, належало “вiнувати” полем, i
сiм’я втрачала частину земельної власностi.
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клала на живiт породiллi лiд, загорнутий у суху
тканину.
Iснували також магiчнi прийоми пришвидшен-

ня й полегшення пологiв. Вагiтна розплiтала во-
лосся, розв’язувала на одежi всi вузли, розстiбала
застiбки, знiмала перстень, сережки (роблять так
i тепер у пологових будинках). У деяких селах у
домi вiдмикали всi замки (с. Скелiвка), повитуха
давала жiнцi випити воду, пролиту крiзь “кру-
жiвку” (частина прялки) (с. Страшевичi), пiдку-
рювала породiллю китичкою з єпiтрахилi (с. Га-
лiвка). Крiм того, добра повитуха вмiла також
“примовлєти”, а коли дитя прийшло на свiт, –
молилася, хрестила i покроплювала його свяче-
ною водою.
Пiсля народження дитини повитуха найперше

вiдрiзала ножем пуповину i перев’язувала її нит-
кою чи лляним або конопляним прядивом. За да-
внiм українським звичаєм, “пупчик”, який потiм
вiдпадав, зберiгали, а коли дитина дорослiшала,
набувала певних господарських умiнь чи йшла до
школи, давали їй розв’язати. Робили так для то-
го, щоб хлопча чи дiвча “розв’язало собi розум”
(сс. Страшевичi, Соснiвка), “розв’язало собi до-
лю, шоб була краща” (с. Старява), щоб “вмiло
всьо, шо йому вочи видiли” (с. Топiльниця), “ма-
ло добру пам’ять” (с. Княжпiль), “би ся добре
вчило” (сс. Вовча Нижня, Спас, Грушатичi), щоб
їм “свiт розв’язався” (с. Галiвка)5.
Як i деiнде в Карпатах, на Старосамбiрщинi

вiрили, що дитина матиме щасливу долю, буде
мудрою i багатою, коли народиться у “сорочцi”
– материнському послiдi. Крiм того, вважали, що
на її майбуття впливають також деякi обрядодiї з
плацентою. Щоб нiхто не взяв “ложе” для зло-
ворожих цiлей, не наступив на нього абощо, за-
звичай його закопували у такому мiсцi, де нiхто
не ходить, або, як наприклад у Вовчiй Нижнiй,
Княжполi, пiд молодим деревом (щоби дитя доб-
ре росло). У с. Грушатичах дитяче “мiсце” ховали
пiд порогом. Так само робили й у Страшевичах,
але лише у разi народження хлопчика (аби швид-

5Подекуди такий “пупчик” зберiгали довше i за потреби
використовували у такiй-от оказiї: “Коли дiвчина замуж
виходит, а той кавалiр шось крутит, не хоче ся женити, то
кажут, шоби зварити тої юшки з того пупця i дати йому –
то вiн мусит ся вженити з нею” (с. Плоске).

ше одружився). “Гнiздо” ж дiвчинки закопували
в хатi у землянiй пiдлозi, “шоби скоро до неї
старости приходили”. Бажаючи наступного наро-
дження хлопчика, у Плоскому “мiсце” дiвчинки
закопували пiд ясен, а у Соснiвцi в плаценту кла-
ли пшеницю. У Библому вважали, що коли зако-
пуєш “гнiздо”, слiд кинути монетки, “би дiтина
била при грошах”.
За загальноукраїнськими вiруваннями, якi

скрiзь у Карпатах поширенi досi, рiзними магiч-
ними дiями у перший день життя новонародже-
ного можна вплинути на усе його подальше май-
бутнє. З огляду на це, особливої ваги в народi
вiддавна надавали обряду першого купелю.
Зазвичай немовля купали у теплiй водi, до якої

обов’язково додавали дещицю свяченої води, а та-
кож молоко, дев’ясил та iнше цiлюще посвячене
зiлля, лiщину (щоб було гарне, сильне, здорове).
Задля своєрiдної соцiалiзацiї новонародженого,
“формування” його майбутнiх навичок i вироб-
ничих умiнь, доброї долi, моральних i фiзичних
рис до купелю вкладали рiзнi предмети. А саме:
цукор i мед, щоб дитя було всiм солодким; квiти
(дiвчинцi), щоб хлопцi любили6; горох, щоб мало
кучерi; олiвець, зошит, аби добре вчилося; хлiб i
грошi, щоб мало достаток. У с. Страшевичах гро-
шi, вийнятi з купелю, жертвували на церкву, щоб
дитина росла здоровою.
Аби хлопчик, коли виросте, став добрим май-

стром, йому в купiль клали долото, нiж, пилку.
Своєю чергою дiвчинцi давали голку i ножицi,
щоб була кравчинею. У с. Библому з тiєю ж ме-
тою дiвчинку вiдразу пiсля народження клали на
вишитий рушник або пiзнiше їй до колиски по-
мiщали ножицi. Подiбно у Княжполi новонаро-
дженому хлопчиковi одразу давали до рук якийсь
iнструмент, щоб був ремiсником.
Обрядового, магiчного значення горяни нада-

вали дiї виливання води з дитячого купелю. Пе-
реважно її лили пiд якесь дерево (горiх, ясен, со-
лодку грушу, яблуню та iн.) або на барвiнок, щоб
хлопчик чи дiвчинка росли здоровими, високими,

6У с. Плоскому дiвчинцi намазували щiчки i ручки ме-
дом: “шоби була люб’язна до хлопцiв, би була, як мiд, соло-
дка”. I ще одне цiкаве свiдчення зi Спасу: “Якщо дiвчинку
купают, то дают споднi, шоби хлопцi любили, а якшо хло-
пець, то дают сукенку, шоби дiвчата любили”.
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гарними, а в майбутньому були “солодкими” сво-
їм коханим, швидше одружувалися. Iз обереговою
метою подекуди таку воду виливали у “незахiдне
мiсце”; охоронне значення має й заборона вилива-
ти її пiсля заходу сонця – у час, коли, за давнiми
повiр’ями, активiзується нечиста сила.
На охорону дитини i матерi вiд злих сил та

зурочення спрямована низка iнших пiсляполого-
вих звичаїв: не вивiшувати на нiч надворi випранi
дитячi пелюшки; не гасити вночi свiтла (свiчок)
до часу охрещення немовляти; скроплювати дитя i
породiллю свяченою водою, обкурювати свяченим
зiллям; зав’язувати жiнцi в сорочку часник, кла-
сти бiля неї нiж i забивати нiж чи серп над две-
рима; вкладати дитинi до колиски свячену воду,
часник, образки, одягати її у сорочку навиворiт,
прив’язувати до руки червону нитку або стрiчку
тощо.
Страх перед зуроченням, дитячими захворю-

ваннями спричинив вiдомi заборони зичити щось
iз хати, де є немовля, вiдвiдувати його жiнкам, у
яких мiсячнi. Порушення останньої настанови, як
здавна вiрять, призводить до появи у дитини “ко-
шуль”, “поганського струпа” – невилiковного за-
хворювання, при якому тiло вкривається гнiйни-
ми виразками. Дiєвим лiком вважають лише ку-
пiль iз менструальною кров’ю жiнки-винуватицi
(або дiвчини, яка вперше мала мiсячнi) i витира-
ння дитини зворотним боком подолу її спiдницi.
Лiпше, однак, не допустити недуги, i так стане-
ться, коли жiнка, яка “має на собi” i вiдвiдує
немовля, скаже: “Я така сама нечиста, як ти”, “Я
така, як твоя мама”.
Ще один вiдомий звичай, дотримання якого

має унеможливити зурочення, зобов’язує кожно-
го, хто прийде до оселi, де є маленька дитина,
сплюнути i сказати “тьху, тьху, нiвроку”7. Ко-
ли ж дитину таки врекло чиєсь лихе око (на це
вказують постiйнi “плачi” i “несплячки”), треба
“змiтувати вугля” – тобто кидати у воду дев’ять
вуглин (або запалених сiрникiв), рахуючи у зво-
ротному порядку. Ознакою наврочення вважають
занурення вугiлля чи сiрникiв у воду (як вiдо-

7Цiєї оберегової формули, однак, слiд уникати тодi, коли
дитина ще не охрещена, бо iнакше “потому дуже ся вроки
їмают” (с. Плоске).

мо, дерево завше спливає). Опiсля цiєю водою,
до якої доливають i свяченої, напувають i вмива-
ють дитину. Залишки виливають у таке мiсце, де
нiхто не ходить.
Народна магiя знала й iншi способи вiдверта-

ння урокiв. Так, скажiмо, у с. Тур’єму вважали,
що при задавнених, т. зв. “заспаних”, вроках не-
мовля треба вмити рiчковою водою, набраною й
принесеною в дiм iз заплющеними очима. Своєю
чергою у Грушатичах були певнi, що для зняття
наврочення потрiбно води з рову, але її повинен
принести в ротi перший або останнiй народжений
у сiм’ї чоловiк. У тому ж селi, а також у Тру-
шевичах помiчним вiд урокiв вважали вмивання
дитини сечею; у Галiвцi i Соснiвцi – пiдкурю-
вання соломою, вкраденою з чужої стрiхи, а у
Страшевичах – купiль у водi, переваренiй iз свя-
ченим зiллям i трьома трiсками з трьох полiн, або
молитву “знаючої” жiнки.
Дещо з цього застосовують i тепер. Дехто не

забув i давнiх примiвок. Так, скажiмо, у с. Пло-
скому одна добра жiночка, до якої звертаються
по допомогу, тричi вiдмовляє “Отче наш” i “Бо-
городице Дiво” i тричi шепоче оцю “вiдворотну
молитву”: “Пресвяту Дiву просити i в Бога ся
вмагати, шоби допомогли вiд урокiв раду давати.
Там за морем, за синим каменем, на золотiм пi-
ску, там Пречиста Дiва чесала прядiвце. Як вiд
того прядiвця вiдлiтают паздiрця, так вiдлiтают
уроки вiд (iм’я дитини) – чи хлопськi чи парубо-
чi, чи жiночi чи дiвочi, чи дiточi, чи панськi чи
циганськi. Допоможи, Боже”.
На вiдмiну вiд деяких iнших теренiв, де для

очищення породiллi й повитухи, яка приймала по-
логи й так само вважалася занечищеною, здiйс-
нювали окремий очисний обряд (“зливки”), док-
ладної iнформацiї про побутування на Старосам-
бiрщинi такої традицiї на цей час не маємо. По-
при те пiсляпологове обмивання водою породiллi,
миття рук повитухи, звичайно ж, практикувало-
ся й тут, зокрема з гiгiєнiчною метою. Повнiстю
очищеною породiлля, як вiдомо, вважається лише
пiсля християнського обряду “виводу”, що вiдбу-
вається через шiсть тижнiв у церквi.
До групи обрядiв соцiалiзуючого характеру на-

лежать також церковне хрещення й надання iменi
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немовлятi – обрядове таїнство, покликане очисти-
ти дитину вiд первородного грiха та прилучити її
до християнської вiри i громади. Стiйкi та живучi
й нинi переконання про потребу якнайшвидшого
охрещення й iм’янаречення дитини зумовили ви-
никнення народного аналога церковного обряду.
Якщо дитина народилася кволою й остерiгали-
ся, що вона помре нехрещеною й стане по смертi
небезпечним злим духом, повитуха скроплювала
немовля свяченою водою i надавала йому iм’я.
Згодом, зосiбна й у теперiшнiй час, за подiбних
обставин чи просто за традицiєю таке хрещення
“з води”, “перше хрещення” стали здiйснювати й
самi батьки чи хтось iз їхнiх рiдних, знайомих. За
традицiйними вiруваннями, завдяки цьому дити-
на навiть у разi смертi нехрещеною вважатиметь-
ся охрещеною i не пiде “дияволови в руки”.
Зазвичай духовенство визнавало таке народ-

не хрещення i пiдтверджувало надане вдома iм’я
церковним обрядом. Якщо ж траплялось так, що
священик охрещував дитину на власний розсуд,
подекуди родичi i надалi кликали дитину на вже
обране iм’я. Проте здебiльшого суперечок не ви-
никало, бо зазвичай новонароджений отримував
iм’я, “яке си принiс”, тобто iм’я святого, у чий
день народився. Називаючи дiтей, батьки неод-
мiнно зважали й на те, чи вiдомий їм носiй то-
го чи iншого iменi в якийсь спосiб не зганьбив
себе й своє iм’я, не став загальним посмiховись-
ком. “Недолуге”, незвичне для сiльської грома-
ди “мня” (Йов, Мокiй, Варвара, Пантелеймон та
iн.) дитина отримувала лише у разi “незаконної”
появи на свiт поза шлюбом8.
Основнi обов’язки при охрещеннi новонародже-

ного народна традицiя покладає на кумiв, яких
може бути одна чи кiлька пар. Як у минулому,
так i тепер, кумiв обирають батьки – з-помiж
родичiв, друзiв, тих, хто “дружбив” на весiллi.
Старожили пригадують, що у давнину за хресних
брали також бабу-повитуху, а у випадку смертно-
стi дiтей у сiм’ї – взагалi перших, кого зустрiли
на дорозi. Як i деiнде в Карпатах, i не тiльки, на
Старосамбiрщинi вiрили, що дитина, яку похрес-

8Див. також: Зубрицький М. Iмена, назви i прозвища
у селян с. Мшанця, Старосамбiрського повiта // Записки
НТШ.– Львiв, 1907.– Т. LXXIX.– С. 142–143.

тили такi “стрiчнi” куми, не помре. Не станеться
цього й тодi, коли куми, несучи дитину до хресту,
“куплять” її через вiкно у матерi за дрiбнi гро-
шi чи, повернувшись iз церкви, подадуть дитину
матерi через вiкно. Ще один вiдомий у давнину
звичай передбачав символiчний “продаж” дитини
особi, у якої нiколи не помирали, добре “годува-
лися” дiти.

Житиме дитина чи помре – на те, за деяки-
ми народними вiруваннями, можуть вказати певнi
прикмети. Наприклад, у с. Спасi гадали, що коли
у церквi пiд час хрещення згасне свiчка, скоро
згасне i її життя. Деiнде за недобрий знак мали
те, що дитина в церквi не заплакала (с. Вовча
Нижня).

Щоб надiлити дитину здоров’ям, багатством та
охоронити її вiд злих сил, у день церковного хре-
щення належало здiйснити ряд магiчних обрядо-
дiй. Йдучи з дитям до церкви, хреснi батьки бра-
ли з собою обереги (хлiб, нiж), клали пiд порогом
хати черепок з вогнем, сокиру, ставили дитину на
ноги та сокирою зарубували одвiрок над її голо-
вою тощо (сс. Страшевичi, Соснiвка, Спас, Ту-
р’є). Повертаючись iз церкви, куми обов’язково
мовчали (щоб дитина була тихою i добре спала –
с. Страшевичi), а вдома немовля найперше кла-
ли на порiг, подушку, помело, дотуляли до печi,
щоб було багатим, спокiйним, “би ся хати три-
мало” (сс. Соснiвка, Топiльниця). У с. Княжполi
куми, ввiйшовши до хати з хрещеною дитиною,
говорили: “Брали-сьмо недобре, а принесли-сьмо
добре”, а в с. Плоскому кума зазвичай одразу сi-
дала iз новонародженим хлопчиком за стiл i вiд
iменi майбутнього господаря дому промовляла: “Я
ту ґазда, я ту господарь”.

Деякi символiчнi дiї, якi магiчним чином мали
вплинути на набуття дитиною бажаних рис i оз-
нак, виконували й пiд час урочистого вiдзначення
святкової подiї – на хрестинах. Так, у Спасi, Би-
блому, Соснiвцi та iнших селах залишки горiлки
з келиха, який пiднiмали за щасливу долю i здо-
ров’я новонародженого, виливали на стелю, аби
вiн добре рiс i розвивався. Щоб дитина “велика
росла”, у с. Страшевичах чинили ще й так: пiс-
ля повернення з церкви хресний батько подавав
матерi охрещене немовля через жердку над лiж-
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ком9. У Верхнiй Лiнинi усi куми почергово брали
дитину на руки i “гуцали” (припiднiмали дого-
ри), примовляючи: “Гуца, гуца до повали, шоби
ти музики грали”. Поза тим, вiдзначимо цiкавий
спосiб, за допомогою якого згодом намагалися по-
сприяти швидшому розвитку мовлення дитини.
У с. Соснiвцi задля цього їй давали скуштува-
ти хлiб iз торби жебрака чи горошину, яку мати
ротом принесла з дороги.
Одним iз традицiйних елементiв хрестильної

забави, що завжди супроводжується веселощами
та пiснями, є обдаровування матерi й дитини рiз-
ними подарунками (пелюшки, дитячий одяг, цу-
керки, печиво, грошi). У минулому на хрестини
зазвичай iшли з крижмом (полотно), хлiбом, со-
лодощами, яйцями, грiшми.
Обов’язковим й особливо бажаним i поважа-

ним гостем на хрестинах була баба-повитуха. За-
звичай її теж обдаровували, а подекуди навiть
приспiвували:

Дайте бабцi два червички,
Дайте бабцi на оба,
Шоби баба не ходила
Така бiдна, убога...

(с. Грушатичi)

“На черевички” або “на чупец” (очiпок) пови-
тусi давали грошi. У Страшевичах монети кидали
на пiдлогу, а “баба” брала вiника i замiтала цi
грошi: частину брала собi, а решту вiддавала по-
родiллi. Грошi, хлiб, полотно тощо повитуха отри-
мувала й вiдразу пiсля того, як прийняла пологи.
Святковою гостиною, родинною трапезою, на

яку запрошують i кумiв, горяни вiдзначають та-
кож роковини народження дитини. Здебiльшого
до цього дня приурочують i давнiй обряд перших
“пострижин”. Доти, особливо якщо дитя ще не
говорить, його намагаються не стригти. У с. Ске-
лiвцi i досi вiрять, що коли порушити цю наста-
нову, дитина може стати нiмою.
Як колись, так i тепер, перше волоссячко ди-

тинi пiдстригає хтось iз домашнiх чи знайомих,
куми. Вiдтак його належить спалити, “шоби десь

9Пiсля пологiв на цiй жердцi зазвичай вiшали ряднину,
щоб закрити породiллю з дитям вiд стороннiх очей i вберег-
ти вiд врокiв. У с. Тур’єму зверху на таку плахтину клали
ще й якусь червону одежину, “би ся вроки не брали”.

пташки не розносили”, бо тодi дитина матиме го-
ловний бiль. У с. Спасi, Плоскому палили лише
волосся хлопчика, а дiвоче кидали у рiку, щоб
добре росло (“би вно так росло, як вода пливе”).
З тiєю ж метою у Страшевичах перше волосся
запихали пiд вербову кору.
Чимало аналогiй до цих та багатьох iнших зга-

даних звичаїв можна знайти й у традицiях жи-
телiв iнших теренiв Бойкiвщини i загалом рiзних
мiсцевостей Карпат i всiєї України10. Не зупи-
няючись докладно на висвiтленнi цього питання,
маємо пiдстави констатувати, що всi цi збiжностi,
спiльностi, паралелi вказують на загальноукраїн-
ську основу родильної звичаєвостi жителiв Ста-
росамбiрщини та її прикметнi етнолокальнi (бой-
кiвськi) риси. Як i деiнде в горах, тут ще донедав-
на побутувало чимало давнiх i своєрiдних звичаїв
та вiрувань, пов’язаних iз пiдготовкою жiнки до
материнства, пологами, обрядом першого купелю
дитини, її хрещенням, охороною вiд урокiв тощо.
Сукупно маємо добре розвинутий, самобутнiй ва-
рiант етнiчної обрядової традицiї, деякi елементи
якої досi збереженi у живому побутуваннi чи в
пам’ятi карпатських старожилiв. Власне це i дає
змогу й натхнення надалi продовжувати терено-
вi пошуки, якi, як видно навiть iз розгляду ли-
ше одного з сегментiв народної культури, можуть
розкрити ще багато чого цiкавого про нашi давнi
звичаї та вiрування.
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