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Вікторія Гавриленко 
начальник відділу нематеріальної культурної 

спадщини Сумського обласного науково- методичного 

центру культури і мистецтв 
 

У народі кажуть: людина без сім’ї, ніби дерево без плодів. З 
давніх-давен в Україні цінувалася міцна та дружна родина. 
Обов’язковим етапом у житті наших пращурів було створення 
сім’ї. За порядком, кожна людина, досягнувши певного віку, 
повинна була звити власне гніздечко. Той, хто не дотримувався 
цієї традиції, ніколи не вважався повноцінним членом 
суспільства.  

Тому серед надзвичайно багатого спадку звичаїв і традицій 
українського народу особливе місце посідає родинна обрядовість. 
Вона складається із звичаїв, пов’язаних з народженням та 
хрестинами, з весіллям, із закінченням життєвого шляху.  

За уявленнями наших предків, людина приходила у цей світ 
з вирію-раю, а після завершення земного шляху знову 
поверталася туди. Тому необхідно було правильно «зустрічати» й 
«проводжати» її. У даній роботі приділено увагу звичаям та 
обрядам, пов’язаним з особливими етапами життя людини, а 
саме з його початком та закінченням.  

Етнографічні дослідження, проведені працівниками 
Сумського обласного науково-методичного центру культури і 
мистецтв в селах Сумщини, засвідчили, що родинна обрядовість 
середини ХХ століття зазнала певних змін. Безперечно, 
соціально-історичні умови накладали свій відбиток і 
трансформували звичаї родинного циклу. Так, наприклад, 
заборона релігії призвела до зникнення обрядів хрестин у деяких 
місцевостях. На жаль, вже станом на середину минулого століття 
деякі родинні звичаї зазнали значного спрощення.  

Отримана від оповідачів інформація дозволяє зафіксувати 
традиції родинного циклу в тому вигляді, у якому вони 
побутували в другій половині ХХ століття. Ті ж звичаї та обряди 
найважливіших сімейних подій, про які вдалося дізнатися, 
дбайливо зберігалися та передавалися з покоління в покоління, 
не даючи й до сьогодні всохнути корінню українського роду.  
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Родини 

З давніх часів поява дитини була 

найважливішою подією у родині. 

«Багато дітей у сім’ї – Божа благодать», 

– говорить народна мудрість. В умовах 

тяжкої щоденної праці українців діти 

були не тільки продовженням роду, 

втіхою та опорою для батьків, а й 

помічниками у господарстві.  

Цікаво, що народження у жінки 

дитини й донині в побутовому мовленні 

людей старшого віку позначається 

словами «привела»́, «влови́ла» (с. Ямне, 

ВПС). Таким чином підкреслюється, що 

мати саме «приводить» нову людину на 

цей світ. Проте, вказані слова 

стосуються лише народження «законної» 

дитини у визнаному шлюбі. Якщо ж дитя 

з’являлося у незаміжньої, дівчини на 

виданні, то говорили «принесла у 

пелені». Такий вислів подекуди зберігся 

у побутовому мовленні й дотепер.  
 

Оповідачі, молодість яких припала на середину минулого 

століття, пам’ятають звичаї народження дитини, що перетиналися з 

тодішніми соціальними умовами. Так, нова людина здебільшого 

з’являлася на світ уже не вдома, а в лікарні. Разом з цим зникла 

необхідність запрошувати бабу-повитуху – досвідчену жінку, яка 

допомагала породіллі. Проте роль баби у народженні дитини 

залишалася досить значущою, хоча й умовною. Так, бабу могли 

кликати для зустрічі дитяти з лікарні. «Роди ж приймають у роддомі, а 

приїжжа вона в роддом забіра тоді, баба» (с. Козельне, НДР). При 

цьому бабі прийнято було дарувати тканину на сукню чи спідницю – 

«викупати». Баба у свою чергу купувала щось для дитини. Саме в 

цьому спогаді простежується чітка трансформація особи баби-

повитухи. Очевидно, що її функції символічно переймає на себе дійсна 

бабуся новонародженого.  

Після народження на честь немовляти влаштовували вечерю: 

«Привозять з роддому, свекруха налагоде вечерю, й вечеряють усі: 

Мати з донькою і онукою 

з села Пустовіти та Вовківці 

Роменського району, 1910 

рік  
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«полощуть ножки». Полоскають ножки, маленькому. Купають 

малого, у мене купала баба» (с. Козельне, НДР). 
 

У деяких випадках все ж-таки доводилося звертатися по допомогу 

до баби-повитухи (яку ще називали баба-пупов’я́зка або пупов’я́зна). 

Про таку ситуацію із власного досвіду пригадує оповідачка з села 

Іваниця, що на Недригайлівщині: «В мене дома родилась дитина, 

фельдшер дома робив. Ото ж так добігалася, шо дома одно родила, а 

‘дно в больниці. Ото так тоді повитухи, баба спіціальна, у нас у 

каждої – баба. Вона прийма рода» (с. Іваниця, НДР). Коли ж приймати 

новонародженого кликали бабу, досвідчена повитуха використовувала 

свої знання, отримані від попередніх поколінь.  

За давніми віруваннями, для того, щоб полегшити прихід нової 

людини на цей світ, необхідно було відкрити вікна, відімкнути замки та 

порозв’язувати вузли на одязі. Цей звичай діяв навіть у середині ХХ 

століття, якщо породілля народжувала вдома. «Коли начинається вже 

рода, так одкривали скриню, одмикай, усі спідниці розстібай (тоді були 

на шпильках), скриня ‘димкнута. Тоді баби клубок уносили, той шо то 

пряли» (с. Іваниця, НДР).  

Баба-повитуха одразу ж сповивала – «мотала» дитинку, а 

породіллі ще й давали випити трохи горілки. Відзначати народження 

немовляти могли в той же самий день: «[Породілля]* лежить на печі, 

або на припічку, а вони сідають вечеряти, оце ж обідати. Яєшні 

зжаре, сала зжаре, тоді більш нічого такого не було. [Святкують] 

баба-повитуха, їхні всі, там батько, мати, рідня. Просто ті, як 

[прийме] рода, так ото зразу бабу шанують, і подарки стали, послі, 

подарки давать» (с. Іваниця, НДР). 
 

Обов’язковим було сімейне святкування – роди́ни, на якому 

відзначалася поява нового представника роду. На Краснопільщині в 

перший день після народження дитини родина збиралася на спільне 

свято. На родини обов’язково приходять бабусі, які приносять дарунки. 

В селі Угроїди зафіксовано два самобутні звичаї, що супроводжували 

святковий обід. Сповнений символічного змісту та програмування на 

щасливе життя обряд заведення родини «в рай», під час якого рідня 

сідала за стіл. Він здійснюється бабусею. У цьому спостерігаються 

відголоски матріархального устрою, коли саме жінка стояла на чолі 

роду, «ведучи» своїх рідних до кращого життя. Зі слів оповідачів, 

заведення в рай відбувалося так:  
* У квадратні дужки взято уточнення автора-упорядника 
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«І оце вона лізе за стіл і каже: 

– Питайте в мене: «Куди ви, 

бабусю, йдете?» 

А вони ж оце [рідня] сидять 

за столом: 

– Куди ви, бабусю, йдете? 

А вона каже: 

– В рай. 

А вони кажуть: 

– Ну, Боже, тобі помагай! 

– Прошу, дітки, і ви за мною. 

І ще раз питають. Трейчи 

питають: 

– Куди ви, бабусю, йдете? 

– В рай. 

– Ну, Боже, тобі помагай. 

– Прошу, діти, і вас за мною. 

І заходять усі». 
 

Після цього відбувається «засмоктування пупа» 

новонародженого: «І вона бере конець матерії, умочає в рюмку і – ти 

смокни, ти смокни, каждому. І всі беруть, прицмокують – пуп 

засмоктують, щоб бистро пуп заріс. Вона ж оце так заходе, а люди 

кругом стола сидять. І вона до каждого отак. Посмоктали, а тоді 

п’ють і співають різні пісні. І породілля тут, всі седять» (с. Угроїди, 

КРСН).  

У цього звичаю, безперечно, давнє коріння. Адже тут виражено 

віру в те, що імітація певного явища може прискорити його перебіг. 

Наприклад, відомо про архаїчний звичай українських дівчат навесні 

закликати птахів, водячи «ключ» та імітуючи крики журавлів. Так само 

і «засмоктування пупа» мало прискорити та полегшити перебіг цього 

фізіологічного процесу в немовляти. 
 

На Глухівщині зберігся звичай відзначати народження дитини 

відвідинами породіллі. На таких відвідуваннях могли бути присутні 

виключно жінки: «Як уродини, так ідуть женщини, чи на другий день, 

несуть уже там в тарілочках хто яєшню, хто сало жарене, хто ще 

шо-небудь, якись подарочок хтось несе. Ну ото ж так і гуляють, шоб 

одни женщіни» (с. Некрасове, ГЛХ). Подавати на стіл та пригощати 

присутніх було обов’язком свекрухи молодої матері. 
 

Так само й на Буринщині – родичі збиралися, щоб привітати 

батьків та немовля: «Як родиться, так ото вже на неділі збираються, 

приходять родичі. Так, як і обично: гуляли да і все, подарки давали. Бабі 

ж подарок давали і діду ж – батькам» (с. Жуківка, БРН).  
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Дещо по-іншому вітали породіллю на Путивльщині: здавна там 

заведено було не збиратися всім гостям чи родичам водночас, а 

провідувати її індивідуально. Місцеві старожили розповідають про це 

так:  

 

–  Нарадіни. Щас саврємьонно, щас же ж как? Єслі ж нарадіни, 

знач гаварять на какой дєнь, сабіраются многа людей. А тада хаділі 

паадіночкє. Гаварить: калоду гнілую атведать. 

–  Роженіца називалась «гнілая калода».  

–  Дак ані ж идуть, із сабой нясуть же мисачку: чи сала жарене, чи 

яйця жарени, шось нясуть, ну як, закуску. 

–  Пустиє ня ходють. 

–  Пустиє ня ходють же. Па ‘днаму. 

–  Ну хто вдвох, може, сабереться.  

–  Падругі там, ілі сваї какіє, дак пайдуть. А ани вже ж угащають 

таді. (с. Ревякине, ПТВ). 

 

Хрестини 
 

Наступним важливим етапом у житті новонародженого був обряд 

хрестин. Особливою справою вважався вибір хрещених батьків, адже 

вірили, що вони несуть відповідальність за похресника до кінця своїх 

днів:  

 

– Цей батько, який називався крьосним отцом, він должен отвічать 

до конца, до конца своєй жизні він отвічає за цю дитину.  

 І мати тоже. 

 І мати тоже. Хрещена мати більше відповідає за дитину. Як 

вам, як виразиться? Ну, перед Богом. Більше відповідає, чим рідна 

мати. (м. Лебедин).  
 

Віра в особливу місію та сакральну силу хрещених батьків 

виявилася у традиції брати стрічних кумів. До такого способу 

вдавалися батьки, у яких помирали діти-первістки.   «Єслі в сім’ї перві 

діти помирають, знач був такий звичай раньше-раньше: брать 

стрічних кумів. Оце виходиш на улицю після родов, хто первий йде – 
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того береш кумою. Тоді діти перші не вмирають. Це такий був раньше 

обичай» (м. Лебедин).  

Покуматися – означало здобути нових родичів. А тому хрестити 

дитину запрошували не своїх рідних, а знайомих. Адже, як говорили в 

Лебедині: «Родичі само собою родичі. А то вже родичі нові». Причому 

намагалися породичатися із заможними людьми (м. Лебедин). 
 

За звичаєм, хрещені батьки, принісши з церкви похресника 

додому, мали сказати певні слова. Крім того, всі присутні в хаті мусили 

поцілувати дитину, чим засвідчували своє добробажане ставлення до 

новонародженого та зичили поваги від усіх оточуючих. Саме такий 

звичай зберігався в селі Гвинтове на Буринщині: «А хрестини ж тоже 

ж як: принесе кум да кума, в хату входять. Кума кричить: «Брали 

новорождьонного, принесли крещьонного! Брали новорождьонного, 

принесли крещьонного!». Тричі оце вона скаже, а далі ж дає [дитину], 

хто в хаті був, – цілуйте, шоб поважали всі дитинку. Це свої – кажде 

поцілує дитинку» (с. Гвинтове, БРН). 
 

На Тростянеччині, в селі Буймер з хрестинами пов’язаний звичай 

заведення у рай. Він практично ідентичний тому, яким відзначали 

народження дитини в селі Угроїди Краснопільского району. В Буймері 

на другий день після проведення таїнства хрещення в церкві «у рай 

гукають»: «Це як дитину похрестили, приїхали з церкви, пообідали все, 

а на другий день кажуть: у рай гукають. Бере бабуся дитинку і 

понесла в рай за стіл, туди ж. І пита дозволу. Молодого мама, а вже 

ж тепер бабуся, уже ж їй дають дитинку, вона ж уже її несе там у 

рай» (с. Буймер, ТРСТ). 
 

На Путивльщині також пам’ятають давні звичаї святкування 

хрестин. Так, для хрещення дитини готували кри́жму – полотняний 

відрізок близько двох-трьох метрів завдовжки, з якого робили 

«спаві́вець». Ним туго сповивали дитину хрест-навхрест, «шоб ровни 

ноги билі, шоб руки, шоб касолап нє був» (с. Ревякине, ПТВ). А також 

зберігся звичай на хрестини варити «бабину кашу». Для приготування 

цієї обрядової страви  використовували товчені зерна ячменю. Готову 

кашу не їли, а тільки розбивали горщик з нею в хаті об долівку. Це 

доручалося бабі-повитусі: 

 

– Ана ж и варіть кашу, і б’єть гаршок, как прідєть із кашою.  

– На хрєстіни. Кашу варє на хрєстіни.  



 9 

– І етай бабушкє же кідають, ну шо кашу разаб’єть, і гаршок.  

– [Били] у хаті, прямо на зємлю». 
За словами жінок старшого віку: «Павєр’є було такоє. Для 

здаров’я рожаніци і дітьонка то так дєлалі» (с. Ревякине, ПТВ).  
 

У святкуванні хрестин мали місце й веселощі. Як розповідають 

мешканки села Чаша Буринського району: «Є баба, і як хрестини, 

ведуть, називається «до чо́па». Шо значить, «до чопа»? (сміються) – 

Горілку пить. Бабу ведуть» (с. Чаша, БРН).  

 

Пострижини 
 

Коли дитині виповнювався рік, проводили обряд пострижин. 

Символічно стригти дитя доручалося хрещеному батьку: 

 

– Гукали хрещеного й хрещену ж, родичів рідніших там, тьотка, 

дядько. І постригали. Не так, шо стригли наголо, хрещений хрестик 

отут [на потилиці] маленький виріже. А тоді вже дома батько 

постриже, сам наголо. (с. Ямне, ВПС). 

 

Дарували й невеличкі подарунки: «Ну, шо тоді дарили? Кусочок 

матерії, мо’ хто десятку кине, небагато» (с. Ямне, ВПС).  

 

Колискові 
 

Зважаючи на деяку умовність жанрового поділу фольклору, до 

родинних можна віднести колискові пісні. Адже заколисуючий спів був 

неодмінною умовою догляду за дитиною з перших днів її існування. 

Все тепло материнської душі вкладене у давні пісні до колиски. 

Помірний темп, заспокійливі ритмічні погойдування та неньчин голос 

допомагали дитині спати та міцніти, рости здоровою і врівноваженою. 

Колискові пісні, записані на теренах Сумщини вже у ХХІ столітті, 

безперечно, сягають корінням сивої давнини. 
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Ой, котику сірий 
 

 

 

Ой котику сірий, та ще й білий, 

Да замети хатачку, да ще й сіні. 

А сміттєчко – у куточок, 

А віничок – на калочок. А-а, а-а 

 

 

 

Ой люлечки, люлі 
 

 

Ой люлечки, люлі, 

Котику дулі, 

А Надєчкі калачі, 

Шоб спала й удень, і вночі 
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Люлі-люлі, налетіли гулі 
 

Люлі, люлі, налетіли гулі, 

Цитьте, гулі, не гудіть 

Та ви Ваньку не будіть. 

Бо Ванько маленький, 

Спатоньки раденький 
 

Люлі-люлі, люлечки 
 

 

Люлі, люлі, люлечки, 

Шовком шиті вервечки, 

Мальовані бильця, 

Пішли до Кирильця. 

А Кирилець не гуля – 

Черевички поправля. 

Черевички з рогозу, 

Не бояться морозу. 

Черевички з лободи, 

Не бояться води. А-а, а-а, а



 12 

Ой ну люлі, котку 
 

 

 

Ой ну люлі, котку, 

Не лізь на колодку, 

Розіб’єш головку, 

Та буде боліти, 

Нічим завертіти. 

Одна була хустина, 

Та й ту вкрала Настина, 

Подрала на кукли. 

Кукол наробила 

Діток наманила, 

А дітки маленькі, 

Та й спати раденькі. 
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Люлі- люлі, люлеченьки 
 

 

 

Люлі, люлі, люлеченьки, 

Шовковії вервеченьки. 

А-а, а-а, а-а,а 

Мальовані бильця, 

Підем до Кирильця. 

А-а, а-а, а-а,а 

Що Кирилиць поробля? 

Черевички поправля. 

А-а, а-а, а-а,а 

Невеличкі, не малі, 

На Ладика помірні. 

А-а, а-а, а-а,а 
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Люлі, люлі, люлино 
 

 

 

Люлі, люлі, людино, 

Засни, мала дитино. 

Засни, засни, задрімай, 

Та й нічого не думай.  

А-а, а-а, а-а,а 

Була, була хустина, 

Та й ту дівки вкрали, 

Кукол наробили, 

Хлопців наманили. 

А-а, а-а, а-а,а 
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В Каліщах Путивльського району «кот́а ба́ялі», адже, колисаючи 

дитину,  наспівували: «Ко́та бай, ко́та бай, спі, Юрочек, засипай». До 

сьогодні там збереглася така колискова: 

 

Баю-баюшкі баю 
 

 

Баю-баюшкі баю, 

Нє лажися на краю. 

С краюшка упадьош, 

Галовачку разабйош. 

Прійдєть сєрєнькій валчок, 

Схватіть Юру за бачок. 

В тьомний лєс паскачіть, 

Юрочка заплачіть. 

Я валчонка піряйму, 

І Юрочку атніму, 

Улажу в пастєлєчку, 

І дам карамєлєчку. 
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Ой, котік сєрий 

 

Ой котік(и) сєрай(і) 

Па вулічкі бєга, 

Саломачку сабіра, 

Пад галовачкі склада. 

А люлєчкі люлі, 

Прилітєлі гулі, 

Ди й сєлі на люлі. 

Сталі люлечку качать, 

Сталі Лілю забавлять. 
 

(На той самий наспів) Чє-чє, чє-чє, сарока, 

Ідє била? Дальока 

А я в пана на таку, 

Насєїла табаку 

Кричить пан: засяку, 

А я пана ні баюся, 

У клєтачку схаранюся. 

А в клєтачкі вітярок. 

На тарелачкі медок, 

Чарвівая гусачка, 

Рібятам закусочка 
 

(На той самий наспів.) Лєтєл, лєтєл шпак, шпак, 

Чєрєз папов мак, мак, 

Ди й сєл на варотцах, 
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У красних чаботцах. 

Варотци упалі, 

Тілят падавілі, 

Тілятка рявнулі, 

Сабачкі бряхнулі, 

А люлі пачулі, 

Папу ісказалі. 

А поп как іс пєчкі 

Вибіл сабє плєчкі. 

А пападя с падушок 

Наварила галушок. 

А люлі люлі, люлі, 

А люлі люлі, люлі. 

 

 

Ой, люленьки, люлі 

 

Ой люленьки люлі, 

Налетіли гулі, 

Стали думать і гадать, 

Чим Сашика годувать: 

Чи кашкою, чи медком, 

Чи булочкой з молочком. 
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Люлі, люлі, люлі 

 

 

 

Люлі, люлі, люлі, 

Налетіли гулі. 

Цитьте, гулі, не гудіть, 

Глядіть Васі не збудіть. 

Наш Вася малесенький, 

Він спати радесенький. 

 

Ну-ну, ну й ну 

 

 
 

Ну, ну, ну й ну, 

Пішов котик на войну. 

Мама сумочку пошила, 

Сухариків насушила. А-а, а-а, а. 
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Ну-ну, ну-ну, коточок 
 

 

Ну-ну, ну-ну, коточок, 

Украв в баби клубочок 

І поніс до Галі, 

Положив на лаві 

Стала Галя котка бить, 

Шоб не вчився так робить. А-а, а-а, а-а, а! 

 

 

Догляд за немовлям та лікування дитини 
 

Нова людина, яка приходить у незнайомий ще для себе світ, 

потребує турботи й опіки. За віки у скарбниці народної мудрості 

накопичилося багато знань щодо догляду за немовлям з перших же 

днів.  
 

Для дитини робили запашну купіль: на дно дерев’яних ночов 

підстилали пелюшку, на яку клали пахучі м’яту, чистотіл, васильки й 

любисток і поливали водою загорнуте в пелюшки дитятко. Вірили, що 

цілющі трави зроблять немовля не лише здоровим, а й любим для всіх: 

«Підстілали любисток, шоб його всю жизнь любили» (м. Лебедин). 

Причому на Лебединщині зазначають, що ночви для купання дитини 
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обов’язково повинні бути зроблені з дерева. Враховуючи екологічну 

чистоту цього матеріалу, народна мудрість  здається очевидною.  

Купаючи, дитинку завжди «міряли» – зводили разом лікоть правої 

ручки з колінцем лівої ніжки і навпаки. Це робили «для того шоб 

здраво костя росло, шоб не було там чи горбате, чи шось, ‘мо де 

звихнеться» (с. Жуківка, БРН).  
 

Щоб немовля спокійно лежало в колисці, йому давали смоктати 

«ку́клу» – розжований хліб, загорнутий у тканину. На Лебединщині 

мати пекла для виготовлення «кукли» спеціальне печиво – «хла́пики». 

«Коржики, із муки… Молочком замішені, сахарцем посахарені. Ото 

пожуєш у тряпочку, кукла називалось. І ото уткнув у рот – і хоч кричи, 

хоч плач» (с. Червлене, ЛБД).  

Якщо у матері було недостатньо молока, також допомагала 

«кукла». «Бувало, такі жінки були, шо [без] молока. Оце Анька, оце 

хлопці в неї Микола й Грицько, так вони з куклою й виросли, од кукли», – 

пригадують такий випадок в селі Червлене Лебединського району 

(с. Червлене, ЛБД). 
 

Коли дитя вже намагалося робити перші кроки, прийнято було 

«перерізати пута» – аби швидше навчилося ходити. Цей звичай 

полягав у «розрізанні» ножем уявних пут, які нібито зв’язують ніжки 

дитини, заважаючи ступати. «А дитина як начинає ходить, тоже на 

дитинці розривають сорочечку чи путо, і ножичком отак мєжду 

ножками. Перший раз як ступнув, рвуть сорочечку, і ножичком отак 

путо перерізають. Його немає, а просто так ножичком условно 

проведуть мєжду ножками і все, і дитина начинає ж тоді ходить», – 

кажуть в Черепівці на Буринщині (с. Черепівка, БРН). 
 

У селі Буймер Тростянецького району до цього звичаю вдавалися, 

якщо дитина довго не починала ходити: «Пути розрізали: перший шаг 

зробило, нада ножем попід ножками: раз! Чикнуть, воно тоді піде, 

вроді би» (с. Буймер, ТРСТ).  
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Якщо ж дитя погано спало або плакало без видимих причин, 

вдавалися до різних засобів. «І до курей під сідало носять, усякого було, 

– говорили в Буймері, – В мене свекруха й ножа ложила під подушку 

йому, дитині, шоб не кричало» (с. Буймер, ТРСТ). Цей давній звичай 

класти в колиску гострий металевий предмет походить від прагнення 

захистити немовля від злих духів, які заважають спати.  
 

Подібним чином діяли і в селі Некрасове на Глухівщині: «До курей 

носили, як не спить. Ну, потримають там, під курми». Якщо дитина 

безпричинно плакала, в Некрасовому зверталися до народних цілителів: 

«Тоже ж бабка якась шептала, були ж такі бабки» 

(с. Некрасове, ГЛХ).  
 

Носіння до курей побутувало й на Недригайлівщині. Як 

розповідали в селі Іваниця, якщо дитина дуже кричала, «у курник 

носили до курей; як посідають кури, оце вмотує свекруха, і понесе 

отуди тричі тоже отак до курей. Чи я, чи баба» (с. Іваниця, НДР). 
 

Носили дитину до курей і в селах Чаша та Жуківка Буринського 

району. Очевидно, вірили, що звичка цих свійських птахів рано 

відходити до сну перейде й на дитину.  
 

В селі Кошари Конотопського району пригадують інший спосіб 

заспокоїти немовля. Як розповідали жінки поважного віку, дитину, яка 

не спить «в маковинні купають. Ну як плаче дитина, хто ‘на чо плаче… 

Так в маковинні. Воду кип’ятили, маковиння туди кидали  і купали 

дитину» (с. Кошари, КНТ). 
 

А на Кролевеччині діяли навіть більш кардинально: «Бува, як діти 

плакали, мене ж не було, дак варили мак, да напували, шоб спало», – 

розповіли в с. Обтове. До цього призводила необхідність матері 

працювати та неможливість приділити дитині достатньо уваги 

(с. Обтове, КРЛ).  
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Якщо причиною неспокою дитини вважали переполох, то 

необхідно було «прогнати крики». При цьому до них зверталися, ніби 

до реальних істот. Про це розповіла жителька села Іваниця. «Оце ось 

переполох є, раніше так робили: як кричить дитина, знач береш на 

руки, і отак до вікна, і кажеш: – Крики, крики, відкіль прийшли, туди й 

пішли! Відкіль прийшли, туда й пішли! – Оце так у вікно. Три рази 

тикаєш туди. Тоді язиком: лизали оті двері, отак отуди вгору. 

Проходило, це з людей» (с. Іваниця, НДР).  
 

У Буймері збереглася віра в магічну силу порогу, як важливого 

місця в хаті, адже він сприймався як своєрідна межа між світами. Саме 

це місце, граничне між домівкою і «зовнішнім» світом, 

використовували для допомоги зуроченій дитині. Мати повинна була 

покласти дитя на поріг і прочитати молитву (с. Буймер, ТРСТ).  

Проте, існували й способи уникнути дії злого ока на дитину. 

Наприклад, перед тим, як випустити маля на вулицю, мати вмивала 

його, витираючи лице виворотом фартуха чи подолу спідниці: 

«умивали, маленьким, щоб не врікли, виворотом утирали личко» 

(с. Буймер, ТРСТ). Запобігти зуроченню можна було, якщо вмити 

дитину «перемиванням» з помийниці. Причому мати вмочала руку в 

помиї і витирала дитяті обличчя зовнішньою стороною долоні. Після 

цього дитина вважалася захищеною і могла виходити з двору 

(с. Буймер, ТРСТ). 
 

У селі Іваниця Недригайлівського району зберігався цікавий 

звичай лікувати дитину від переляку. Це робили за допомогою 

кле́чання (кленових гілок, якими прикрашали подвір’я та домівки на 

зелені свята) або освяченої верби. Старожили розповідають про це так: 

«Кле́чання ото ховали. Тепер тоже робили: клали дитинку серед хати 

[на долівку], як злякається. Отак положе, забива кілочок [з кленка] 

отут, отут, отут, де ножки. Ото на долівці позабиває бабка. Оці 

ломачки  (ось у мене з верби, оставила собі, священна). [Забивали] 

молоточком. І це дитинку так кладуть, і оце там забива баба, та, шо 
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шептала. Ото позабиває, як отам затопчеться, погниє – в дитини зляк 

пройде» (с. Іваниця, НДР).  
 

Існував іще й інший спосіб: «Ставлять дитину, як злякана, на 

одвірок, і отими свердличками (оце дитинка стоїть) ув одвіркові 

просвердлювали дірочку [напевно, над головою дитини], і тоді нитку 

отак скручували і туда закладали. Як переросте – всьо, і зляк пройде. 

Ото таке було» (с. Іваниця, НДР).   
 

Незважаючи на розвиток офіційної медицини, в середині 

ХХ століття сільські жителі дуже часто зверталися до народних 

цілителів. В тому числі, якщо допомоги потребувала дитина. «Тим 

тільки й спасали дітей», – зауважила мешканка села Червлене на 

Лебединщині.  

Особливо необхідна була стороння допомога, якщо у дитини 

спостерігалося, так зване, «младенчеське». Цю немовлячу хворобу 

описують так:  
 

«– А в кажної дитини є. 

– Ну, кричить, тягне його на всі сторони, ламає, кричить, 

випинається 

– А як баба пошепче, тоді воно спить і спить, переспить оце 

все» (с. Червлене, ЛБД). 
 

Як пригадали жінки з Червленого: «Де Грачиха Наталка, там була 

топтана хата, ото я носила туди дітей шептать. Ото до схід сонця, 

як сонце зайде, до схід сонця. Таке було младенчеське: нема ні 

температури, нічого, [а] отут лежить пеком горить, таке 

младенчеське було. Ну я не знаю скіко разів зносила Вітьку, і Ніну, і 

Володьку носила і проходило». На село могло бути декілька бабів, які 

вміли шептати, а іноді возили й до дідів. Народні знахарі замовляли 

«младенчеське» молитвами, але вимагали, щоб дитина на той момент 

була похрещена (с. Червлене, ЛБД).  
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Згадка про сільських цілительок, які лікували від переляку, 

зафіксована й у селі Чаша на Буринщині. Щоправда, старші жінки 

зазначають вікове обмеження: «Такі були бабки, вони шепчуть чи 

виливають. До семи років не виливають» (с. Чаша, БРН). 

Так само вдавалися до сторонньої допомоги і на Путивльщині: 

якщо дитина чогось злякалася або хтось її зурочив, знаючі баби 

виливали на віск, шептали або «вичітували» (с. Ревякине, ПТВ). 
 

На Недригайлівщині пригадують ще одну дитячу хворобу – «з 

плеченят». Жителька с. Іваниця розповіла про цю дитячу недугу та 

спосіб її лікування: «Буває з плеченят. Оце таке бува страшне: мала 

дитина, і кричить, і кричить, врачі нічого не знають, шо робить. Знач, 

нас навчили так, матерів, тоді такий обряд був: береш сито, те, шо 

сієш муку, тільки береш не отак, а, значить, навпаки. Це ситечко, оце, 

так перевертаєш догори денцем. І отак береш, повертаєш угору, 

обичайка отуди вниз. Тоді до піддувайла підхожу, і набіраю попілу, 

отак: раз, два, три, раз, два, три. Дев’ять тричі, нащитається три 

дев’ять [потрібно дев’ять разів по тричі зачерпнути попелу].  

Отак просієш. Тепер цей попілець (я, було, бабам не вірю), береш 

цей попілець (було, ми так, шо в марлєчку) і вложуєш туди ж оце у 

воду, і купаєш дитину. І шо ви думаєте? Коли покупаєш дитину, 

поцідиш, скільки там волосу! Ви не повірите! Того шо, як беременна 

ходе, б’є ногами кота, собаку, і ото те волоссячко між плечима дитині 

колеться, і дитинка кричить бізчуствєнно. Ото таке, називається. 

Отакі порядки тоже були. Ото три рази покупаєш, дивись, і 

вспокоїться дитина» (с. Іваниця, НДР).  
 

Отже, як свідчать польові дослідження, на Сумщині існувала низка 

звичаїв для правильної «зустрічі» нового члена родини й опіки над 

ним. Ці традиції ґрунтувалися на практичному досвіді, на давніх 

знаннях та віруваннях предків і береглися аж до другої половини 

минулого століття. Відголоски колись глибоко вкорінених традицій 

подекуди можна зустріти й сьогодні. 
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Поховальні звичаї та обряди 
 

Як-то кажуть, життя прожити – не поле перейти, адже на життєвій 

ниві українця були щасливі чи тяжкі родинні відносини, виснажлива 

праця, часом свята і веселощі, виховання дітей, турботи про насущний 

день. Проте, коли всі стежки вже пройдено, а людина готувалася до 

завершення земного шляху, рідні мусили правильно спорядити й 

провести її на той світ.  

Саме тому як зараз, так і в давнину, поховальним обрядам 

надавалося великого значення. Знані етнографи минувшини – 

В. Милорадович, М. Сумцов, П. Чубинський досить повно описували 

поховальні звичаї українців-сучасників. Проте сьогодні відомостей 

щодо життєздатності поховальних обрядів на Сумщині в другій 

половині ХХ століття зібрано мало. Так, наприклад, поховальні 

голосіння у здобутку шукачів-етнографів ХХ-ХХІ століть стали вже 

рідкістю, хоча ще в ХІХ столітті мали значне поширення. 

Тому можна зробити висновок, що поховальна обрядовість на 

Сумщині у ХХ столітті зазнала спрощення, втім як і родильна. 

Незважаючи на це, деякі особливості проводжання в останню путь 

мають глибоке звичаєве коріння. 
 

Так, на Конотопщині зазначають, що помираючому потрібно було 

дати засвічену свічку: «Шоб легше було умірать, свічку давали 

засвічену. Було раньше сидять цілу ніч, гукають таких старих людей 

же ж… Своєму страшно» (с. Кошари, КНТ). 
 

Деякі давні вірування щодо оплакування померлого побутували 

ще в середині ХХ століття . Так, в селі Ямному на Великописарівщині 

зазначають, що не можна було дуже тужити за покійником: «А як? 

Плачуть. Воно ж, кажуть, не положено плакати, гріх плакати, й йому 

плохо буде – в воді буде [лежати], тому покойникові. А хіба ж 

утерпиш, як жалько…» (с. Ямне, ВПС). 
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Важливим моментом було й споряджання покійної людини в 

останню путь. Досвід польових досліджень вказує на те, що люди 

старшого покоління заповідали ховати їх у традиційному одязі, «в 

українському», який тримали в скрині спеціально «на смерть». При 

цьому сорочка для поховання вишивалася стримано, в чорно-білих 

кольорах. «Ось баба Мелашка, я тут стала жити, вона мені каже: 

«Мені сорочку на смерть виший, калінкорову. Ріденьке, й не цвітне, а 

шоб вишивочка була». І бізрукавка [корсетка] чорна, і спідниця, й 

хвартухом підперезували. Отак вони любили, так вони дівками ходили, 

в молодості» (с. Ямне, ВПС).  
 

Погребальному вбранню надавалося великого значення, що 

підтверджується побутуванням у минулому столітті давнього звичаю 

споряджання незаміжньої дівчини в останню путь. Вважалося, що вона 

у будь-якому разі мусить пройти весільний етап: не на цьому світі, так 

на тому. Через те незаміжню дівчину-небіжчицю вбирали, як молоду до 

шлюбу: «Як незаміжня дівчина вмерла, ховали в віночку, у свадібному. 

Це, як молоду» (с. Ямне, ВПС).  
 

Вірування в те, що покійник мусить пройти певний шлях, перш 

ніж дістанеться «того світу», виражене у звичаї класти в труну 

«провіднички́» – свічки, які рідня тримає, поки «батюшка праве» 

(c. Сулими, РМН). Таких свічок має бути дев’ять, причому запалювали 

їх три рази перед приходом священика: «Раньше, кажуть мати, шоб 

поки батюшка прийде, шоб три рази вже були провіднички посвічені. 

Отак, потушити тоді трошечки, тоді вдруге, тоді втретє. А тоді 

вже, як батюшка прийде, отправиться, ото скільки останеться – оті 

всі девять собірають і кладуть у труну» (с. Сулими, РМН). Вірили, що 

ці ритуальні свічки набирають магічної сили, тому зустрічалися 

випадки викрадання «провідничків» тими, «хто знає». Як пригадують 

старожили села Сулими на Роменщині: «Хто шось знає, ото ж 

кажуть якісь там знахурі. Це так кажуть, шо куди хоч, уже шо хоч 

бери, воно тебе охранятиме, ну шось воно нехороше» (с. Сулими, 

РМН). Як бачимо, звичайні люди оцінювали такий вчинок негативно.  
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Дотримувалися певних знань і під час виряджання покійного з 

рідної хати. На Глухівщині вірили, що не можна виходити в одні двері з 

небіжчиком. Тому труну виносили у ворота, а люди виходили через 

хвіртку: «У варота виносять пакойника, варота зачиняють, шоб у 

хвіртку люди виходили. Шоб люди у хвіртку виходили, не за 

пакойником. Шоб більш не мерли» (с. Чернєве, ГЛХ). Старожили 

пригадують також заборону близьким родичам померлого виконувати 

такі практичні дії, як копання могили, опускання труни в яму: 

«Напримєр, яму капать, дик сваї родниє ж дик не капають яму. Родний 

брат чи дядько йому там родний, дик радня не капають яму. Чужих 

кличуть. І в яму не апускають, сини не несуть, брати не несуть, а такі 

ж: то племінник там» (с. Чернєве, ГЛХ).  
 

На щастя, вдалося зафіксувати й зразки ритуальних голосінь, 

одне з яких продемонструвала жителька села Чернєве Глухівського 

району. У ньому жінка перейшла від оплакування матері до тужіння за 

власним тяжким життям. «Я ж галашу па свайой жизні», – зазначила 

вона. Власні життєві труднощі – одна із тем голосінь, яка розвивалася 

індивідуально виконавцем, залежно від пережитого: 
 

– Ой, матюнко моя, да нашо ж ти мене оставила? 

Таку сиротинушку малую, 

Да як же ми без тебе пражили да й прагарювали? 

Да й прастрадали биз роднай матюнки? 

Да як же воно хочеться родной матюнці хоч словечко сказать. 

Да хоть би матюнка пажаліла, 

А то ніхто ж мене за всю маю жизнь, 

І ніхто мине ни пажалів. 

Да сколькі ж я в’язок пратігала, 

Сколькі я й санок протігала, 

Та ніхто ж мині не сказав, шо сядь аддиш. (с. Чернєве, ГЛХ) 
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Тужіння за матір’ю записано нами й у селі Гвинтове Буринського 

району: 
 

Матюначка моя, матюначка моя ріднесенька, 

Да нашо ж ти мене оставила, 

Да хто ж мене встрічатиме, 

Да хто ж мене виряжат[име]? 

Та до кого ж я буду ходить? 

Да мої ножечки не носитимуть. 

Да позаростають стежечки й дорожечки, 

Да ни до кого ж я й не прихилюсь. 

Да нихто ж мене й не приголу[бить]. (с. Гвинтове, БРН) 
 

Слід зазначити, що типовими рисами ритуальних голосінь є 

речитативний характер мелодії, рухлива жива ритміка та відсутність 

чіткої ладової основи. 

  

У ХХ столітті давні ритуальні голосіння поступилися місцем 

псальмам, які мають літературне походження та яскраво виражену 

ладо-гармонічну основу. Такі псальми, очевидно, виникли під впливом 

церковного середовища і виконувалися під час поховальної церемонії 

півчими. Проте, набожні люди старшого віку вважають подібні твори 

народними, адже за смисловим наповненням вони часто схожі зі 

старовинними плачами-голосіннями. Як у голосіннях, так і в псальмах 

може виражатися жаль за відходом рідної людини, туга за спілкуванням 

з нею тощо.  

Саме таку псальму було зафіксовано в селі Ямне 

Великописарівського району:  
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Псальма 

 

 

 

Прийду до могили твоєї, 

Голівку схилю до хреста 

Ой чом не порадиш, 

матусю, 

Як жити біз тебе я буду. 2 
 

Барвінком могилу й обсажу, 

Він синьо тобі зацвіте, 

До серця печаль він доносе, 

Ой, мамо, як жалко тебе. 2 
 

Застигла кров в твоїх грудях, 

І серце перестало стучать, 

Невже тобі, мамо, байдуже 

Мій стоген, лемент і печаль. 2 
 

Проснись на хвилинку, 

рідненька, 

Хоч слово до мене скажи, 

Рукою мені витри сльози, 

До серця свого пригорни. 2 
 

Матусю, моя ти рідненька, 

Чому так спокійно лежиш? 

І плач мій тебе не тривоже, 

Як було в дитинстві колись. 2 
 

Матусю, моя ти рідненька, 

Мій плач не тривоже тебе, 

Весною тобі синім цвітом 

Барвінок(и) мій зацвіте. 2 

 

 

 



 30 

До другого типу можна віднести псальми філософсько-

споглядального змісту, що виконуються від імені небіжчика – 

збагаченої мудрістю людини, яка прагне попрощатися зі світом і 

відійти з нього в мирі. 
 

Псальма 
 

 

 

 

Весняне сонечко засяє, 

Садки весною зацвітуть, 

Там соловейко заспіває, 

А одуд крикне худо тут. 2 
 

В травичці коник застрекоче 

І тихе літо промайне, 

Душа моя ще жити хоче, 

Та лиш не буде вже мене. 2 
 

Покину я свою хатину, 

Високу, теплу і ясну, 

Мене положать в домовину, 

На цвинтарь повезуть мене. 2 
 

 

Священик прийде із кадилом, 

Сей ретуар скоро пройде, 

Глибоку вириють могилу 

Й техенько зариють мене. 2 
 

Прощайте, діти і онуки, 

За всі гріхи мене простіт, 

Та лиш мої виликі муки 

Зі мною підуть назавжди. 2 
 

За мене Богу помоліться, 

Сьогодні празник мій настав, 

Отцу небесному вклоніться, 

Щоб мене грішницю прийняв. 2 

(с. Ямне, ВПС) 
 

Таким чином, псальми, які виконувалися під час погребального 

ритуалу вже в другій половині ХХ століття, можна вважати 

традиційною частиною тогочасного поховального обряду.  

 

 



 31 

Поминальні традиції 
 

До циклу поховальної обрядовості належать і поминальні звичаї. 

Так, поминальний обід прийнято було влаштовувати безпосередньо 

після поховання, на дев’ять, сорок днів, річницю по смерті.  

На поминки зазвичай скликалися близькі родичі, сусіди. Основу 

поминального обіду складали звичайні страви традиційної кухні: борщ, 

каша, пироги тощо. «Колись так: умре, та й заховають, та і все. 

Прийдуть сусіди, такі, ближні. Душ скіки, десять, чи скіки, чи менш 

може. Дітвара біжать з ложками своїми – не було ні ложок, нічого. 

Пообідають борщ, такого нічого не було, борщ, каша» (с. Ямне, ВПС). 
 

Поминальний обід на дев’ять днів міг бути необов’язковим. 

Проте неодмінно справляли поминки на сороковий день, адже 

вважається, що саме через цей час душа остаточно покидає рідну 

домівку. Цим пояснюється звичай після смерті родича ставити склянку 

з водою і прибирати її через сорок днів. «…Воду ставляють всігда, на 

віконце, і сорок день стоїть вода в стакані. І сичас, і тоді. Душа літає 

до сорока днів, і приліта, й воду п’є. Й вода вменшається. … А тоді ж, 

як сорок день одбудуть, тоже ж помини ото сорок день. Ну тоді, як 

було, так і в дев’ять було хто справляв, а сичас уже рознесуть по 

дворіх, в дев’ять день. А в сорок – обізатєльно: душа йде на небеса, 

уже оприділяє мєсто. І в сорок день обізатєльно треба помини 

робити» (с. Ямне, ВПС). Цьому звичаю слідують і до сьогоднішнього 

дня.  
 

Особливої уваги заслуговує ритуальна поминальна страва – 

ко́ливо або кану́н – що обов’язково готувалася на буд-який 

поминальний обід. Коливо – це зернова каша, приправлена медовою 

ситою чи цукром. Не дивно, що саме каша є головною обрядовою 

стравою поминального циклу, адже страви такого типу здавна мали 

ритуальне звичаєве значення (варто згадати, хоча б, «бабину кашу» на 

родини, різдвяну кутю та інші). 
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Всі присутні на поминальному обіді повинні скуштувати канун. 

На Великописарівщині пригадують особливості подачі цієї страви: 

«Обізатєльно канун солоденький. Каша така, тоді ж рису не було, а, 

може, перлова чи пшенична. Ягідками вкрасять на тарілці. Вишні, 

отак навхрест [імовірно, влітку]. І канун в баночці стоїть: у кого 

літрова, в кого півлітрова. Тоді ото, як сідають люди за стіл, в 

тарілочки – кашки ложку, канун. І ото ж по три ложки шоб каждий 

узяв кануну ж того. А тоді ж уже борщ подається, шо є, шо 

приготовив хазяїн» (с. Ямне, ВПС). 
 

Своєрідний поминальний звичай на шість тижнів після смерті 

пригадують в селі Тарасівка Великописарівського району. Протягом 

шести тижнів після поховання родичі повинні були набирати в склянку 

води, а для поминального дня випікалися «лє́снєчкі» – обрядове печиво 

у вигляді драбинки. На обід запрошувалися півчі, а після споживання 

їжі проводилися певні обрядові дії, спрямовані на остаточні проводи 

душі покійного. Старші жительки села розповідають про це так: 

«– Как памянуть, а тади спєвають, а поють ани:  
 

Памянітє, памянітє, хлібом-солью і халоднаю вадой, 

Памінайтє, памінайтє добрим словам. 

Ета всьо будє пєрєда мной. 
 

Так пєють, спєвчі. А ми даходим да лєснічки, єйо вгору дєржуть, і 

кажемо, што [причитають]: «Мамочка моя родная, нинішній да 

дєньочек ми лєснєчку ламаєм, а Гасподь на нєбєса дарожку прабірає, і 

мєстушко табє вказиває: какоє ти в Бога зарабіла, і какоє мєстушко 

заслужила. А кажную зорєчку я рано вставала, і вадіци в стакан 

набірала, а кажний дєньок я сталєц застілала, а каждий вічарочєк я 

дарожку прамєтала. І в гостячкі гостячку дажидала. Гостячку 

драгую – матушку радную. Мамушка рассєрділась, разгнєвалась, і нє 

прішла». А ани стаканчик той беруть, што шесть нідєль ваду набіралі, 

і пад святной вугол [під покуть] вилівають, тєм же мамєнтом, как 

ана чітаєть ето»(с.Тарасівка, ВПС). 
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Поминальний обід готували на роковини смерті, причому він не 

відрізнявся від поминок на сороковий день. Інформанти зазначають, що 

після роковин поминання справляли аж на третій рік: «У два не 

справляли [обід], у три ще справляють» (с. Ямне, ВПС). 
 

Серед польових матеріалів, що стосуються поховальної 

обрядовості, вирізняється зафіксований на Буринщині звичай, яким 

завершується річний поминальний обід. Він, беззаперечно, має давнє 

походження, адже в ньому простежується віра у зв’язок між душами 

предків та врожаєм саду. Старожили описують цей обряд так: «Годовий 

обід. Пообідали люди, встають, вдова собирає ложки до купи, миє, 

щитає їх, шоб були парні. Яка непарна ложка – розламує. Дальше ідуть 

усі люди, не розходяться, хазяйка глечик обикновенний (ну тепер уже їх 

і нема), ну банку ненужну, наливають горілки, зерна туди насипають 

усякого, ідуть до яблуні або до груші, яка вже неспроможна родить. І 

оце ж ця вдова тричі обходить і питає: «Будеш родить? А то буду 

бить». Тоді ж оце п’ють усі (вона попитала), тричі сама ковтнула, з 

баночки цієї п’ють люди, чи з глечика. А тоді вона цей глечик розбива 

об цю яблуньку. І всьо, вже обід завершився, вже тоді все» 

(с. Черепівка, БРН).  
 

Отже, як бачимо, поховальній та поминальній обрядовості 

надавалося великого значення. Рідними вважалося за обов’язок 

виконати всі необхідні дії для забезпечення спокою небіжчика. Проте, 

родичі не обмежувалися самим похованням та відбуванням роковин 

смерті. Адже існували і спеціальні дні, коли потрібно було поминати 

тих, хто вже завершив земний шлях. Здавна в Україні побутувала віра в 

те, що померлі родичі не полишають свій рід навіки, а оберігають його 

та провідують час від часу, особливо на великі свята. Показовим з цієї 

точки зору є святкування Різдва. Адже, як відомо, під час святкової 

вечері прийнято було класти на стіл ложки й для померлих предків, а 

також залишати для них страву.  
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На жаль, станом на середину ХХ століття спостерігається деякий 

відхід від ревного слідування давнім звичаям. Попри це, навіть до 

нашого часу збереглася традиція поминання родичів у період 

Великодніх свят. Так, на Шосткинщині ходили на кладовище на 

Великдень і у вівторок через тиждень після Великодня: «У нас ходять і 

на Паску, у Воскрєсєньє, і во вторнік, чараз нєдєлю ходять родічів 

памінать» (с. Глазове, ШСТ). З собою несли різну страву – «хто шо 

згатує», а також крашанки та паски. Ходити на кладовище прийнято 

було й у понеділок, через тиждень після Великодня. Проте, у 

радянський час поминання подекуди було перенесене на неділю. Назви 

таких післявеликодніх поминань різнилися залежно від місцевості: 

«проводи́» (c.Ямне, ВПС), «ра́дониця» (с. Гамаліївка, ШСТ), «ро́дічі» (с. 

Глазове, ШСТ). 
 

Як то кажуть: «Нашому роду нема переводу». І навіть пройшовши 

через складні соціально-історичні події ХХ століття, український народ 

зберігав, як тільки міг, вірування своїх предків, їх знання та 

переконання. Дбайливо-трепетне ставлення до нового представника 

родини та глибока шана до тих, хто стоїть в основі дерева роду, мають 

стати взірцем до наслідування для кожного сучасного українця.  

 
Колиска. с. Подільки Липоводолинського району 
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Колиска. с. Камінь Кролевецького району 
 

Колиска. Експонат Музею кролевецького ткацтва 
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Колиска. с. Хухра Охтирського району 
 

Колиска. с. Ямне Великописарівського району 
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Інформанти та виконавці 

 
 

Буринський район (БРН) 
 

с. Жуківка, 2008 р: 

Подоляк Катерина Семенівна, 1935 р.н. 

с. Черепівка, 2008 р: 

Заєць Катерина Мусіївна, 1939 р.н. 

Овдієнко Катерина Павлівна, 1948 р.н. 

Оліхненко Катерина Федорівна, 1947 р.н. 

Кубрак Галина Іванівна 1952, р.н. 

Суховій Катерина Іванівна, 1959 р.н. 

с. Чаша, 2008 р: 

Зюзько Лідія Миколаївна, 1949 р.н. 

Холод Ганна Василівна, 1954 р.н. 

Сиверин Марія Кирилівна, 1947 р.н. 

Сухоребра Галина Федорівна, 1939 р.н. 

с. Гвинтове, 2017 р: 

Єрьоміна Анна Федорівна, 1938 р.н. 

Толкачова Парасковія Микитівна, 1940 р.н. 

Черненко Марія Микитівна, 1938 р.н. 
 

Великописарівський район (ВПС) 
 

с. Рябина, 2002 р: 

Харченко Наталія Йосипівна, 1929 р.н. 

с. Тарасівка, 2002 р: 

Макарова Валентина Давидівна, 1925 р.н. 

Морозова Ганна Юхимівна, 1925 р.н. 

Худякова Євдокія Михайлівна, 1921 р.н. 

Тутова Олена Герасимівна, 1937 р.н. 

с. Ямне, 2012 р: 

Доценко Марія Андріївна, 1941 р.н. 

Єпанчинцева Ганна Костянтинівна, 1933 р.н. 

с. Ямне, 2016 р: 

Крамська Ольга Василівна, 1948 р.н. 

с. Ямне, 2017 р: 

Гавриленко Марія Кирилівна, 1945 р.н. 
 

Глухівський район (ГЛХ) 
 

с. Некрасове, 2004 р: 

Желтоножко Валентина Степанівна, 1940 

р.н. 

Івченко Наталя Юхимівна, 1952 р.н. 

Бєлава Наталя Іванівна, 1948 р.н. 

Сауленко Анна Захарівна, 1931 р.н. 

Заруба Олександра Григорівна, 1941 р.н. 

Смоля Ольга Яківна, 1948 р.н. 

с. Чернєве, 2012 р: 

Сидоренко Валентина Юхимівна, 1940 р.н. 

Яловенко Анастасія Олексіївна, 1922 р.н. 

Годась Любов Вікторівна 
 

Конотопський район (КНТ) 
 

с. Кошари, 2007 р: 

Гайдай Ольга Миколаївна, 1942 р.н. 

Абакумова Ніна Володимирівна, 1949 р.н. 

Кушлик Ганна Несторівна, 1942 р.н. 

Скотар Марія Захарівна, 1942 р.н. 
 

Краснопільський район (КРСН) 
 

с. Хмелівка, 2015 р: 

Яковенко Ганна Афанасієвна, 1938 р.н. 

Зеленська Ніна Іванівна, 1941 р.н. 

Заярна Марія Андріївна, 1941 р.н. 

с. Угроїди, 2005 р: 

Велитченко Наталія Кузьмівна, 1929 р.н. 

Скалозуб Наталія Дмитрівна, 1930 р.н. 
 

Кролевецький район (КРЛ) 
 

с. Обтове, 2007 р: 

Петренко Анна Яківна, 1933 р.н. 
 

Лебединський район (ЛБД) 
 

с. Боровенька, 2009 р: 

Соболь Марія Олексіївна, 1937 р.н. 

Капліна Ольга Іванівна, 1941 р.н. 

Кравченко Марія Олександрівна, 1942 р.н. 

Капліна Ольга Олександрівна, 1948 р.н. 

Смітія Олександра Олександрівна, 1939 р.н. 

с. Червлене, 2017 р: 

Цебро Параска Тимофіївна, 1936 р.н., 

Лозова Марія Павлівна, 1936 р.н. 

Дмитрієва Ольга Андріївна, 1930 р.н. 
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Недригайлівський район (НДР) 
 

смт. Недригайлів, 2008 р: 

Дрема Валентина Михайлівна, 1943 р.н. 

Козлова Ольга Павлівна, 1948 р.н. 

Капленко Лідія Яківна, 1948 р.н. 

Коваленко Тамара Іванівна, 1939 р.н. 

Олійник Лідія Василівна, 1948 р.н. 

Кононова Наталя Павлівна, 1940 р.н. 

с. Козельне, 2008 р: 

Карпенко Уляна Григорівна 

Мірошниченко Катерина Гордіївна 

Джигінос Марія Степанівна 

Громіка Анастасія Михайлівна 

с. Баба, 2008 р: 

Юхтенко Парасковія Костянтинівна 

Шешенко Віра Артемівна 

Тупакова Лідія Іванівна 

Шаповаленко Тетяна Павлівна 

с. Іваниця, 2008 р: 

Дериземля Антоніна Василівна, 1930 р.н. 
 

Путивльський район (ПТВ) 
 

с. Рев’якине, 2012 р: 

Малишева Марія Ігнатієвна, 1935 р.н. 

Корчина Олександра Іванівна, 1933 р.н. 

Гнатенко Анна Миколаївна, 1951 р.н. 

с. Каліщі, 2004 р: 

Гудимова Домна Миколаївна 

Пятьоріна Олександра Семенівна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роменський район (РМН) 
 

с. Сулими, 2006 р: 

Пінькас Галина Іллівна, 1942 р.н. 

Івахник Марія Іванівна, 1941 р.н 

Оксак Ніна Артемівна, 1941 р.н. 

Куц Надія Володимирівна, 1937 р.н. 

Гонтар Ганна Матвіївна, 1934 р.н. 

Івахник Григорій Андрійович, 1937 р.н. 
 

Тростянецький район (ТРСТ) 
 

с. Буймер, 2014 р: 

Глущенко Ніна Петрівна 

Шимко Антоніна Степанівна 

Гогоцька Ніна Степанівна 

Побаранчук Раїса Іванівна 

Назаренко Варвара Григорівна, 1948 р.н. 

Данилова Зінаїда 

Завлад Інна Іванівна, 1937 р.н. 
 

Шосткинський район (ШСТ) 
 

с. Глазове, 2003 р: 

Каліновская Ніна Тимофіївна, 1946 р.н. 

Черняк Валентина Іванівна, 1940 р.н. 
 

Ямпільський район (ЯМП) 
 

с. Усок, 2011 р: 

Гайворонська Ніна Олексіївна 

Кондратенко Тетяна Петрівна 

Власюк Олександра Григорівна 

Миколенко Марія Василівна 

Цвіт Зінаїда Єгорівна 

Ігнатенко Надія Степанівна 
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