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У час посилення інтересу до вивчення явищ традиційної 
культури дослідження усіх її пластів актуалізується. Тому 
мету розвідки автор вбачає у висвітленні пласту звичаєво-
обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із народженням 
дитини. Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і 
звичаєво-обрядова культура жителів Покуття, а предме-
том — власне родильний цикл пологової обрядовості, тоб-
то ті обрядові реалії, які супроводжували появу на світ ди-
тини на теренах Покуття і до яких вдавалися відразу після 
народження. Серед них — народні практики полегшення 
й пришвидшення народження дитини, відрізання і подаль-
шого зберігання пуповини, звичаєві настанови щодо першо-
го купелю і поводження з водою після купання немовляти 
тощо. Джерельною основою дослідження є матеріали влас-
них польових досліджень автора впродовж 2013—2014 рр. 
у селах Коломийського, Городенківського, Снятинсько-
го, Тлумацького і Тисменицького р-нів Івано-Франківсь-
кої обл., а також праці кінця ХІХ—ХХ ст. Методоло-
гія ж роботи ґрунтується на загальнонаукових методоло-
гічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо 
праць історико-етнографічного спрямування. З’ясовано, що 
розглянутий етнолокальний варіант родильної звичаєвості 
Покуття має питомі українські риси, зберігаючи при цьо-
му самобутній вияв.

Ключові слова: пологи, породілля, дитина, родильні зви-
чаї, Покуття.
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At the time of increasing interest in studying the phenomena 
of traditional culture the research of all its layers is actualized. 
Therefore, the purpose of the article author sees in the coverage 
of the layer of custom-ritual and world-view phenomena associ-
ated with the birth of a child. The object of research is the tra-
ditional outlook and the custom ritual culture of the inhabitants 
of Pokuttia, and the subject is actually the maternal cycle of 
maternity rituals, that is, those ceremonial realities that accom-
panied the appearance of a child in the area of Pokuttia and 
which resorted to immediately after birth. Among them — folk 
practices for facilitating and speeding up the birth of a child, 
rational and irrational (warming up, burning with herbs, drink-
ing consecrated water, vodka, pouring cold water, massaging 
the abdomen, unplaiting hair, solving knots on clothes and in 
the house, opening the furniture, strapping by deacon’s belt), 
cutting and further storage of the umbilical cord, the customary 
instructions on the first font and the treatment of water after 
bathing the infant (bathing in the green, spring, consecrated 
water; attaching to the water herbs, flowers, sugar, honey, mon-
ey, pencil; preparing a different font for boys and girls; further 
using of water from the font; pouring water into a designated 
place), etc.

The basis of the research involves author’s field research 
during 2013—2014 in the villages of Kolomyjs’kyj, 
Gorodenkivs’kyj, Sniatyns’kyj, Tlumats’kyj and Tysmenyts’kyj 
districts of Ivano-Frankivs’k oblast’, and works of the end of 
nineteenth and twentieth centuries. The methodology of this 
paper is based on general scientific methodological principles 
and the basic requirements that apply to works of historical and 
ethnographic direction.

It was found out that the ethnolocal version of the maternity 
customs of Pokuttia has specific Ukrainian features,while main-
taining its distinctive manifestation.

Keywords: childbirth, woman in childbirth, child, mater-
nity customs, Pokuttia.
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Вступ. Народні традиції Покуття здавна привер-
тали увагу дослідників традиційної звичаєвос-

ті українців. Такий науковий інтерес не згас і досі. 
А завдяки дослідникам звичаєво-обрядових реалій, 
які у різний час призбирували матеріали на цьому 
терені, нині можемо користати з великого польово-
го доробку у цій царині. Поміж такими вартісни-
ми записами трапляються й деякі згадки, які сто-
суються родильної обрядовості. Серед таких на-
працювань згадаю дослідження О. Кольберґа [1, 
s. 208—213; 2, s. 150—151, 174—178], К. Мрочка 
[3, s. 490—492, 586], С. Пьотровіча [4, s.`123, 217, 
218, 220, 221, 232], М. Паньківа [1, арк. 51—69], 
С. Гвоздевич [6, с. 280; 7, с. 113, 117, 118], В. Воз-
няка [8, с. 135]. Цей етнографічний доробок хочу 
поповнити власними матеріалами нещодавніх польо-
вих розслідів на Покутті (села Коломийського, Го-
роденківського, Снятинського, Тлумацького і Тис-
меницького р-нів), які було зібрано під час історико-
етнографічних експедицій Інституту народознавства 
НАН України (2013—2014 рр.), а також матеріа-
лами моїх колег [9, арк. 1—116; 10, арк. 1—489; 11, 
арк. 1—97], на підставі яких і висвітлюватимуться 
звичаєво-обрядові реалії, які супроводжували поя-
ву нового життя. 

Основна частина. Власне родильні звичаї скрізь 
на Покутті розпочинались із запрошення повитухи 
(«баби», «моші», «кушерки», «кушарки») — жін-
ки, яку вважали вправною у своїй справі і яку ша-
нували в селі. Кликати «бабу» міг будь-хто із най-
ближчого оточення породіллі, але найчастіше — її 
чоловік. Іноді він запрошував повитуху з хлібом. 
Йдучи бабувати, «мошя» вбирала чистий одяг, бра-
ла зі собою свячені воду, віск, зілля, «шоб з нею 
сила була, бо вона йшла з вірою». У Великому 
Ключеві на Коломийщині баба-повитуха для цієї по-
треби освячувала воду й зілля на Кузьми і Дем’яна. 
А от у хаті, де мали відбуватись пологи, вона вмива-
ла руки й обличчя, змащувала зовнішній бік долонь 
ладаном, миром, покроплювала породіллю свяче-
ною водою і, помолившись, бралася до справи. За-
для щасливої появи на світ дитини молилася також 
породілля, а в разі важких пологів — і її чоловік [1, 
s. 211; 5, арк. 54; 9, арк. 5, 13, 22, 39, 48, 62, 71, 
79, 80, 105; 11, арк. 8, 48]. Якщо в сім’ї вже були 
діти, їх здебільшого відсилали з хати, а ліжко чи 
піч, де жінка народжувала, перед пологами або від-

разу після них завішували веретою, аби «не прий-
шов злий дух» і щоб заховати немовля й поліжни-
цю від зайвих поглядів. Знімали ж завісу після охре-
щення немовляти й виводу породіллі [5, арк. 54; 8, 
арк. 135; 9, арк. 5, 22, 39, 48, 54, 62, 63, 71, 80, 
100, 105, 111; 11, арк. 8, 48, 83].

Іл. 2. Жердка над ліжком, на яку вішали завісу під час по-
логів. Село Олешів Тлумацького р-ну. Історико-крає знав-
чий музей села. Фото автора. 2014 р.

Іл. 1. Жердка над ліжком, на яку вішали завісу під час по-
логів. Село Кутище Тлумацького р-ну. Музей села. Фото 
автора. 2014 р.
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У своїй практиці повитухи використовували низку 
засобів традиційної медицини. Щоб розширити ро-
дові шляхи й полегшити вихід плоду («аби кости си 
розходили», «би сі таз розходив»), породіллю тра-
диційно розігрівали. Для цього поперек їй розтирали 
спиртом і обгортали теплою тканиною (с. Баб’янка 
Коломийського р-ну), вона почергово вигрівала кри-
жі й живіт біля розпаленої печі чи сідала у цебер з 
теплою водою (с. Ліски Коломийського р-ну), її са-
дили на маґлівницю, покладену на цебер, і поливали 
гарячою водою (с. Великий Ключів Коломийсько-
го р-ну), посудину з окропом клали під ліжко поро-
діллі, аби розігріти її парою (с. Дебеславці Коломий-
ського р-ну), тощо [9, арк. 22, 62, 80, 101]. Задля 
полегшення й пришвидшення появи дитини на світ 
породіллю також підкурювали свяченими травами, 
поїли свяченою водою, горілкою, обливали холод-
ною водою, живіт породіллі масували маслом, туго 
стискали його рушником, простирадлом чи повісмом, 
водили жінку по хаті, тримаючи під пахви, та ін. У 
разі пологової гарячки напували поліжницю відва-
ром з рум’янку (с. Бортники Тлумацького р-ну) [1, 
s. 208; 2, s. 174—175; 4, s. 217; 5, арк. 54; 9, арк. 5, 
13, 22, 54, 63, 101].

Якщо ж усе це не допомагало жінці народити 
(«розв’язатися», «зійтися з дитини», «зверну-
тися»), баба-повитуха вдавалася до низки магічних 
засобів. Вона радила породіллі розплести коси, зняти 
обручку, сережки («цітки», «когутки»), розв’язати 
всі вузли («ґудзи») на одязі й деінде в господі (зго-
дом так почали чинити і в пологових будинках), по-
торгати й повідчиняти меблі і навіть вдарити влас-
ного чоловіка; клала жінці на ліжко освячений віно-
чок із трав [1, s. 211; 5, арк. 54; 9, арк. 5, 63, 111]. 
Подекуди також зверталися до священика, аби він 
відчинив «райські двері» і молився за породіллю 
(с. Великий Ключів Коломийського р-ну), «баба» 
просила дяка дати їй пояс, яким «вперізувався» свя-
щеник на службі Божій, і обв’язувала ним породіл-
лю (сс. Городниця, Стрільче, Поточище Городен-
ківського р-ну) [1, s. 211; 9, арк. 80]. Окрім того, 
добра родопомічниця знала «тихо шептати на 
своє шось», тобто примовляти, після появи дитини 
на світ. До того ж, вона стискала немовляті голівку, 
аби надати їй правильної форми 1, «міряла» дитину, 
1 Задля того, аби фізично «правильно» сформувати дитя, 

мама впродовж певного часу відразу по купелю стиска-

підтягуючи коліна до ліктів, «аби дитинка ніякі ні 
вивихи не мала, ні нічо», загортала у теплу хустку 
і навіть «уміла» забезпечити породіллі народження 
дитини бажаної статі. За оповідями старожилів, на-
ступної дівчинки можна було сподіватись, якщо по-
витуха прив’язала дитині на груди стрічку чи квіточ-
ку «веселого» (червоного, рожевого, світлого) ко-
льору (с. Баб’янка на Коломийщині) [9, арк. 22, 63; 
11, арк. 67]. У Чортовці на Городенківщині «баба», 
тримаючи дитину голівкою донизу, тричі вдаряла її 
ніжками до сволока [2, s. 175] 2. 

Але найперше «бабі»-акушерці після «злогів» на-
лежалось відрізати пуповину і перев’язати її коно-
пляним чи лляним прядивом (згодом — марлею). 
У деяких селах, щоправда, вважали льон «неплід-
ним», а тому пуповину радили перев’язувати лише 
конопляним повісмом, до того ж — матіркою, тоб-
то з рослини з жіночими квітами. Перев’язування ж 
плоскінним прядивом, тобто «чоловічою» рослиною, 
могло спричинити безпліддя і породіллі, і самої дити-
ни. Таких самих наслідків сподівались, якщо повиту-
ха «пупец добре не перев’єже» (с. Угорники на Ко-
ломийщині). Відтак дехто не ризикував і пуповину 
перев’язував освяченою на якесь більше свято нит-
кою (с. Тишківці на Городенківщині) [8, с. 135; 9, 
арк. 7, 22, 31, 39, 54, 67; 11, арк. 22, 56].

За загальноукраїнською традицією, яка й досі 
побутує на Покутті, «пупчик», що відпав, збері-
гають, і коли дитина дорослішає, йде до школи або 
навіть до шлюбу, їй дають його розв’язати. Якщо 
це вдасться легко, вірять, що «світ роз’єзаний», 
«дуже добре… голова робит» (с. Баб’янка Ко-
ломийського р-ну), «буде щісливий» (с. Пилипи 
Коломийського р-ну), «досить розумною буде» 
(с. Великий Ключів Коломийського р-ну), «аби 
розв’єзував розум» (сс. Ліски, Дебеславці Коло-
мийського р-ну), «аби розв’єзана дитина була, ро-
зум мала» (с. Угорники Коломийського р-ну), «то 
вже вна буде до всього мати дар» (с. Вікняни Тлу-
мацького р-ну), «буде добре вчитися» (с. Будилів 

ла дитині носик, «аби був дзюбатий, аби не широкий» 
(с. Ліски на Коломийщині) [9, арк. 62].

2 Вірогідно, у такий спосіб дитину долучали до роду, по-
відомляючи пращурів про появу нового члена сім’ї. [До-
кладніше про міфологічно-маністичну символіку сволока 
див.: 12, с. 225—226; 13, с. 82, 84—85; 14, с. 95; 15, 
с. 201—203].
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Снятинського р-ну), «буде вміти всьо робити», 
«якшо дівчинка, то буде вміти рукоділля всьо ро-
бити, майструвати шось» (с. Долина Тлумаць-
кого р-ну), «дитина дуже пам’ять буде мати» 
(с. Гарасимів Тлумацького р-ну) тощо [9, арк. 14, 
22, 31, 40, 49, 54, 64, 81, 102, 112; 11, арк. 9, 33, 
56, 83, 94].

Щасливою і успішною, як вірять, дитина буде 
й у тому разі, якщо народиться у «сорочці», «чіп-
ци»  — материнському посліді — чи обмотана пу-
повиною [9, арк. 5—6, 71, 79, 105; 11, арк. 8, 48]. 
До того ж, обрядодії з плацентою, за віруваннями, 
також могли вплинути на майбутнє матері й немов-
ляти. Тому її намагались сховати якнайдалі й зробити 
так, аби на неї не ступала людська нога. До прикла-
ду, у Баб’янці на Коломийщині та Вікнянах на Тлу-

маччині «місце» закопували у сінях під лавою чи в 
куті за дверима, у Тишківцях біля Городенки — під 
стіною, де не копали землю. Неподалік, у Вербівцях, 
плаценту «баба» закопувала під лавою побіля обра-
зів, а от у Дебеславцях на Коломийщині за найкра-
ще мали закопати її під плодове дерево, аби поро-
ділля й дитина були здоровими [5, арк. 54; 9, арк. 7, 
22, 40, 101; 11, арк. 8—9, 22] 3.

Винятковий вплив на подальшу долю немовляти, 
за поширеними віруваннями, які не втратили своєї 
ваги й досі, має його перша купіль 4. За численни-

3 У «незахідне» місце (під порогом, позаду хати) закопу-
вали й розв’язаний «пупчик» (с. Великий Ключів на Ко-
ломийщині) [9, арк. 81].

4 Подекуди аналогічного значення надавали й першому 
купелю після хрещення дитини і вдавались до тотожних 

Іл. 3. Корито, в якому купали дитину. Село Жукотин Ко-
ломийського р-ну. Шкільний музей «Світлиця». Фото ав-
тора. 2013 р.

Іл. 4. Корито, в якому купали дитину. Село Клубівці Тис-
меницького р-ну. Краєзнавчий музей села. Фото автора. 
2014 р.

Іл. 5. Корито, в якому купали дитину. Село Кутище Тлу-
мацького р-ну. Музей села. Фото автора. 2014 р.

Іл. 6. Корито, в якому купали дитину. Село Олешів Тлу-
мацького р-ну. Історико-краєзнавчий музей села. Фото 
автора. 2014 р.
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ми згадками, баба-повитуха (а згодом — мама по-
роділлі чи її свекруха) купали дитя у «перевареній», 
набраній вдень воді, наливаючи її до корита чи це-
бра. У воду стелили конопляне полотно, «аби не 
класти до голої дошки» (с. Сокирчин Тлумаць-
кого р-ну), а перед зануренням перехрещували ку-
піль, немовля і дмухали на нього для захисту від 
злого духа [2, s. 175; 5, арк. 55; 9, арк. 13, 40, 81, 
105; 11, арк. 48, 49]. 

На Снятинщині застерігали використовувати для 
купелю річкову воду, аби дитина відтак не плака-
ла [3, s. 492]. Тому для купання немовляти і ко-
лись, і тепер радять використовувати криничну або 
джерельну воду, бо «вона вся свячена». А оскіль-
ки ще «ліпше свічена» та вода, яку зберігають вдо-
ма, та й аби вода не була «така прóста», скрізь 
до купелю додають ще й дещицю освяченої на Во-
дохреще або інше велике свято води із традицій-
ними поясненнями: «шоб до тої дитини нічо не 
бралосі» (с. Джурків на Коломийщині), «від всі-
лякого страху» (с. Угорники на Коломийщині), 
«шоби дитинка була здорова» (с. Ліски на Ко-
ломийщині, с. Тишківці на Городенківщині, с. Бе-
лелуя на Снятинщині), «шоби їй усьо було в жит-
тю добре» (с. Дебеславці на Коломийщині), «би 
уроки не бралися» (с. Ліски на Коломийщині), 
«би ‘ї охоронєв ангел від всього» (с. Вікняни на 
Тлумаччині), «раз дітина світа, най буде світа» 
(с. Баб’янка на Коломийщині), «шоб з Господом 
Богом шоб всьо було» (с. Гарасимів Тлумацько-
го р-ну) тощо [9, арк. 6, 13, 24, 31, 40, 63, 101, 
111; 11, арк. 9, 67, 83]. 

Окрім того, задля своєрідної соціалізації немовля-
ти, забезпечення йому здоров’я, надання певних мо-
ральних і фізичних рис, умінь та навиків, а ще тому, 
що «не має бути гола вода», до неї вкладали роз-
маїті трави (освячені чи звичайні), калину, квіти (аби 
дитя «цвило, як квітка»), цукор, мед (щоб дитині 
було завше солодко), гроші (аби вона була замож-
ною  5), свічки, що їх батьки дитини тримали під час 
шлюбу (щоб дитину «уроки не бралися, шоб громи 
не брали»), зошит, олівець чи «п’юрко», щоб була 

звичаїв (с. Баб’янка Коломийського р-ну) [9, арк. 7].
5 Щоб у дитини в подальшому «велися» гроші, якусь ко-

пійчину належалось кинути до води й гостеві, який на-
годився до хати під час купання немовляти (с. Джурків 
Коломийського р-ну) [9, арк. 7].

Іл. 8, 9. Корита, в яких купали дітей. Село Вільшаниця 
Тисменицького р-ну. Фото О. Шпак. 2014 р.

Іл. 7. Корита, в яких купали дітей. Музей історії міста Тис-
мениці. Фото автора. 2014 р.
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освіченою і добре вчилась. З цією ж метою у с. Ліс-
ки на Коломийщині під посудину з купелем підкла-
дали книжки 6. А от у Великому Ключеві зілля для 
першого купелю іще вагітна мати намагалась назби-
рати вдосвіта на Івана Купала, аби воно було з рос-
ою [9, арк. 6, 13, 24, 40, 63, 80—81, 95, 101, 111; 
11, арк. 9, 22, 32, 83].

У деяких селах купіль хлопчика й дівчинки міг різ-
нитися. Так, у Великому Ключеві на Коломийщині 
дівчинку купали в любистку, м’яті, щоб її любили, 
а хлопчика — у васильку, романці, під корито під-
кладали дубове листя, аби хлопчина ріс дужим. У 
Чортовці поблизу Городенки до води вливали трохи 
меду, клали м’яти, васильку, щоб дитина гарно пахла, 
була солодкою і приємною. Неподалік, у Вербівцях, 
хлопчику до купелю вкладали молоток, шматок залі-
за, щоб він, коли виросте, став хорошим майстром, а 
дівчинці, аби навчилась добре шити, до води клали 
голку. Так само чинили у Гарасимові на Тлумаччині. 
А от у сусідніх Вікнянах вірили, що дівчинка вміти-
ме майстерно вишивати, якщо голку під час купан-
ня їй вкласти в долоньку [2, s. 175; 5, арк. 54—55; 
9, арк. 80; 11, арк. 9, 83].

Магічні властивості першого купелю на Покут-
ті знайшли й інше, своєрідне застосування. Ска-
жімо, у с. Бортники Тлумацького р-ну породілля 
вмивала собі обличчя водою з купелю, аби позбу-
тись веснянок (запис О. Серебрякової). А на Ко-
ломийщині (с. Дебеславці) нею вмивалась уже ба-
буся дитини, яка теж хотіла стати «молодою і фай-
ною» [11, арк. 97].

Обрядового, магічного значення надавали й ви-
ливанню води після купання немовляти. Найчасті-
ше таку воду лили під «файне», «живе», «щонай-
краще» дерево, щоб дитина так само добре росла 
(чинять так і нині). Водночас у деяких селах віри-
ли, якщо таке дерево всихало, це могло свідчити 
про нетривалий вік дитини (с. Гарасимів Тлумаць-
кого р-ну). Іноді воду з купелю дівчинки виливали 
на тік, де молотять снопи, щоб за нею, коли вирос-
те, хлопці бились так, «як молотєт ціпом» (с. Ві-
княни Тлумацького р-ну). Подекуди воду вилива-
ють у якийсь кут, аби ніхто не ходив по цьому міс-
цю, бо тоді дитина може занедужати. У Сокирчині 

6 У цьому ж селі дитину після повернення з пологового бу-
динку клали на книжки чи на хліб, аби вона була багатою 
і здоровою [9, арк. 63].

на Тлумаччині, аби убезпечитися від дитячих «пла-
чів», воліють лити воду на схід сонця на причілок 
хати. Також зчаста респонденти застерігають ви-
ливати воду вночі, «бо за тоў водоў злий дух шу-
кає» (с. Тишківці Городенківського р-ну) [9, арк. 6, 
13, 23, 31, 40, 49, 55, 61, 81, 101; 11, арк. 9, 22, 
48—49, 67, 83]. 

Низку аналогій до розглянутих вірувань, звичаїв та 
обрядів можна відшукати в традиціях жителів інших 
регіонів України [7, с. 111—122; 16, с. 211—217; 17; 
18, с. 69—83; 19; 20, с. 173—194; 21, с. 164—171; 
22, с. 64—74; 23, с. 611—617; 24, с. 232—248; 
25, с. 302—319 та ін.].

Висновки. Не заглиблюючись у це питання, все 
ж варто констатувати, що розглянутий етнолокаль-
ний варіант власне родильного циклу сімейної зви-
чаєвості Покуття має питомі українські риси, збе-
рігаючи при цьому самобутній вияв. Прикметними 
особливостями досліджуваних явищ є їхня широка 
палітра і тривале збереження, а подекуди й побуту-
вання, що дає змогу продовжувати теренові розслі-
ди і пошук нових звичаєво-обрядових реалій.
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