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Насамперед, зауважимо, що для традиційної 
селянської культури, як української, так і 
російської, була характерною велика кількість 
дітей у родині. Усталеною є думка, що жінка 
народжувала протягом всього дітородного періоду, 
який, втім, враховуючи важкі умови життя та праці, 
міг завершитися вже в сорокарічному віці, тобто 
за 5-7 років до настання менопаузи [14, 102]. За 
статистичними даними Російського Географічного 
товариства, середня кількість дітей у селянській 
родині на першу половину ХІХ ст. складала 4-5 
чоловік [17, 182]. Якби жінка народжувала протягом 
всього дітородного періоду, ця цифра мала б бути 
ледь не вдвічі більшою. Але свої корективи вносив 
і високий рівень дитячої смертності, і велика 
кількість випадків смерті жінок при пологах.

С.Д. Морозов зазначає, що селянській культурі 
були невідомі способи свідомого обмеження кількості 
дітей у шлюбі, контрацептивні та абортивні засоби 

[14, 100]. Однак, проаналізувавши дані народної 
медицини, ми дійшли іншого висновку. Народна 
медицина пропонує цілий ряд контрацептивних та 
абортивних засобів, при чому останні (зокрема ті, які 
мали призвести до викидня, тобто, фактично, того 
ж дітовбивства) значно переважають над першими. 
Використання цих засобів було здебільшого 
характерним не для заміжніх жінок, а для вдів, 
солдаток та незаміжніх дівчат, що хотіли уникнути 
небажаної вагітності [18, 94-96]. Це в свою чергу 
дозволяє підняти питання про різницю у ставленні 
до дитини, її вбивства чи смерті різних соціально-
вікових груп жінок. 

На динаміку народжуваності та ставлення до 
дітей значною мірою впливали економічні чинники. 
С.А. Нефьодов наголошує, що народжуваність 
у селянських сім’ях була напряму пов’язана із 
повинностями – оброком і панщиною. Зростання 
норм панщини у 40-х – 50-х роках призвело, на 
його думку, до сповільнення приросту населення. 
Також дослідник зауважив таку особливість – чим 
більше кріпаків у губернії, тим менше природній 
приріст населення. Таким чином прослідковується 
пряма залежність між дітонароджуваністю та 
рівнем життя [15, 171-172].

Ця гіпотеза є досить перспективною для 
розуміння питання планування сім’ї у ментальності 
селянства. Післяродовий період був дуже важким 
для селянської жінки, особливо помітно це було 
у бідних родинах, адже практично відразу після 
народження дитини жінка мала виконувати всю 
необхідну господарчу роботу. Вже у 80-х роках 
ХІХ ст., коли завдяки земській реформі став 
можливим аналіз селянського життя з точки 
зору медицини, з’ясувалося, що жінка значно 
недоїдає при тих нормах роботи, які їй доводиться 
виконувати. Земський лікар П. Богданов, опитавши 
60 сімей середнього рівня доходів у Кирсановському 
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У статті розглядається проблема ставлення селян до 
дитячої смертності, психологічні та соціально-економічні 
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немовлят та причинам цього явища.
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Сприйняття смерті у культурі того чи іншого 
суспільства на різних етапах історичного розвитку 
час від часу стає предметом дослідження істориків 
повсякденності. Це питання лежить на перетині 
власне історії, філософії та психології і дозволяє 
охарактеризувати певні ментальні стереотипи, 
вплив на них релігійних, психологічних та 
соціальних чинників.

У даній роботі, спираючись на матеріали 
письмових джерел та співставляючи їх із 
етнографічними та фольклорними матеріалами, 
ми спробуємо з’ясувати, як же сприймалася 
смерть дітей різного віку (немовлят, підлітків) у 
середовищі українського селянства. Також нас 
цікавитимуть соціально-економічні чинники 
дитячої смертності.
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сили. На Київщині, наприклад, вірили, що чорти 
можуть підмінити дитину, поки вона неохрещена, 
тому таке немовля не можна було залишати темряві 
[10, 70]. Громадська думка зазвичай не засуджувала 
матір, якщо вона від такої дитини відмовлялася. До 
того ж, такі діти, особливо у сім’ях бідних селян, 
були значним тягарем [16].

Говорячи про ставлення до смерті дитини у 
селянському середовищі, ми не можемо не торкнутися 
такого явища, як дітозгубництво, яке на думку деяких 
українських дослідників складало чи не найбільший 
відсоток жіночих девіацій [12, 94-95]. 

Залучивши відповідні матеріали фондів 
Чернігівської духовної консисторії, Чернігівської 
палати кримінального суду та Шаповалівського 
сільського управління, ми спробували визначити 
сімейний стан жінок, які звинувачувалися у 
дітозгубництві. На жаль, погана збереженість 
справ дозволяє визначити сімейний стан жінки 
далеко не в усіх випадках, але все ж таки певні 
висновки можна зробити. Отримані результати 
узагальнено в таблиці 1.

Таблиця 1.
Народження та вбивства позашлюбних дітей 

у селах Чернігівської губернії (1800-1855)
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позашлюбних дітей 11 1 2 6 20

вбивство 
позашлюбних дітей 7 1 2 3 13

Складено за: Держархів Чернігівської обл., ф 242. 
Чернігівська палата кримінального суду Чернігівської губернії, 
оп. 1, спр. 137, 197б, 301, 303, 343, 344, 460, 771, 878, 920, 921, 
923, 1204, 1432; ф. 679. Чернігівська духовна консисторія, 
оп. 2, спр. 354, 1457, 4769; ф. 811. Шаповалівське сільське 
управління, оп. 1, спр. 25.

Таким чином, бачимо, що із 20 випадків 
позашлюбних народжень у 13 немовлят було вбито. 
Також варто зазначити, що у вищенаведених випадках 
більше половини незаконних дітей народжені 

повіті Тамбовської губернії, дійшов саме такого 
висновку. У раціоні селян надто мало білків і жирів, 
натомість багато солей і вуглеводів, зазначає він. 
Те саме стосується і дітей, які після півторарічного 
віку вже годуються звичайною селянською їжею – 
картоплею, капустою тощо, через що мають значні 
проблеми зі шлунком [9]. Подібна ситуація була 
характерною і для українських губерній. Як пише 
М.Ф Грушевський, якщо у матері-селянки зникало 
молоко або вона хворіла, то дітям давали смоктати 
так звану «куклу» – жований хліб, пряник чи 
бублик, загорнутий у шматок полотна. В той же час 
він зазначає, що через таке харчування діти могли 
хворіти і навіть помирати [10, 80].

Догляд за дитиною також залишав бажати 
кращого: у робочу пору мати змушена була залишати 
дитину або на старих бабусь, або на малолітніх дітей, 
що часто призводило до загибелі немовлят внаслідок 
неналежного догляду за ними. Дані метричних книг, 
що стосуються дитячої смертності, показують, що 
найбільша кількість дітей до 5 років гинула саме в 
літні місяці, коли матері були зайняті на косовиці. 
Рис. 1 наочно ілюструє динаміку дитячої смертності 
у селах Чернігівської губернії (ДАЧО, ф. 679, оп. 4, 
спр. 664, 701, 786, 1045, 1152, 1153, 1356, 1575). 
Дані проаналізовані по таких селах Чернігівської 
губернії: Лозанівка, Чернявки, Охрамеєвичі, 
Гаврилова Слобода, Рудьковка, Слободки, Нові 
Боровичі, містечко Кобижча. На вертикальній вісі 
графіка відмічено кількість зафіксованих смертей.

Вочевидь, через сам стиль життя та соціально-
економічні фактори смерть дитини у селянському 
середовищі сприймалася, як щось звичне, «Бог дав, 
Бог і взяв», і, очевидно, вважалася значно меншою 
втратою, ніж смерть чоловіка-годувальника, на 
якому трималася економічна стабільність родини 
[12, 16-18], або навіть дитини-підлітка, що теж 
надавав відчутну допомогу у господарстві [11, 
156-172]. Ситуацію, коли односельці дивувалися 
з того, що батько сильно оплакує смерть своєї 
малої дитини, тоді як зазвичай він звертав увагу 
на своїх дітей лише коли ті підростали, описує 
М.Ф. Грушевський [10, 203].

Однак, варто зауважити, що під час певних 
катаклізмів (неврожаїв, голоду тощо) у селянському 
середовищі спрацьовувала стратегія збереження 
життя дитини у будь-який спосіб. В тому числі і 
шляхом передання її чужим людям за умови, що 
ті забезпечуватимуть їй догляд. Подібні стратегії 
поведінки під час голодних 80-х років ХVIII ст. 
на Лівобережній Україні проаналізовані у статті 
В.Л. Маслійчука [13, 97-98]. 

Крім того, варто відзначити і специфічне, але 
викликане практичною необхідністю, ставлення 
селянок до власних дітей, народжених з певними 
фізичними вадами. Здавна в народній свідомості такі 
діти вважалися «відмінами», підкидьками нечистої 

Рис.1. Смертність дітей у віці до 5 років у селах 
Чернігівської губернії (1800 – 1836)
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саме незаміжніми дівчатами. 7 із 11 цих немовлят 
були вбиті. Однак, порівнявши загальну кількість 
подібних злочинів та хронологічний відрізок, під 
час якого вони мали місце, доходимо висновку, що 
ні народження, ні вбивство позашлюбних дітей не 
носило масового характеру.

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що 
ставлення українських селян до дитячої смертності 
багато в чому було обумовлене соціально-
економічними причинами. Важкі умови життя, 
висока смертність дітей у ранньому віці змушували 
змирятися з цим явищем, сприймати його навіть у 
певному релігійно-філософському ключі: «На все 
воля Божа». Крім того, смерть малої дитини не 
відображалася на матеріальних статках родини, 
значно більш трагічно сприймали смерть дитини-
підлітка, яка вже була корисною у господарстві. 
Що ж стосується питання дітозгубництва, то 
на такий злочин жінки та дівчата найчастіше 
йшли, аби приховати позашлюбний зв’язок та 
уникнути громадського осуду. Слід наголосити, 
що за даними по Чернігівській губернії незаміжні 
дівчата складали майже половину всіх жінок, що 
звинувачувалися у вбивстві позашлюбних дітей. 
Саме громадський осуд, покликаний зміцнити 
мораль та запобігти позашлюбним зв’язкам 
молоді, як це не парадоксально, призводив до 
таких злочинів.
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